
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA, GESTÃO DE NEGÓCIOS E MEIO AMBIENTE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM SISTEMAS DE GESTÃO 

 

 

 

 

JOSÉ LUIZ DA SILVA PERNA 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DE UMA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE 

IMPLANTAÇÃO “LEAN” PARA UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado em 

Sistemas de Gestão da Universidade Federal 

Fluminense como requisito parcial para obtenção do 

Grau de Mestre em Sistemas de Gestão. Área de 

Concentração: Organizações e Estratégia. Linha de 

Pesquisa: Sistema de Gestão pela Qualidade Total                 

 

              

 

Orientador: 

 

 Prof. Fernando Toledo Ferraz, D.Sc. 

Universidade Federal Fluminense 

 

 

 

 

Niterói 

2017 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Catalográfica elaborada por Maria da Conceição Novaes Dias CRB7- 4909 

 

 

 

   

                                  

           
      P452     Perna, José Luiz da Silva.  

     Desenvolvimento de uma metodologia de avaliação de implantação de 

“Lean” para uma instituição de ensino / José Luiz da Silva Perna. – 2017. 
  162 f. ; il. 

  Orientador: Fernando Toledo Ferraz. 

                   Dissertação (Mestrado em Sistemas de Gestão) – Universidade Federal  

             Fluminense. Departamento de Engenharia de Produção, 2017. 

   Bibliografia: f. 143-151. 

              1. Engenharia de produção. 2. Produção enxuta. 3. Processos de 

        fabricação. I. Título.      

                                                                       CDD 658.5 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 À Selma Pacheco Guimarães,  

por seu apoio emocional,  

psicológico e intelectual 

durante esta jornada 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao prof. D.sc. Fernando Toledo Ferraz, por sua orientação firme e segura. Sempre disposto a 

atender as solicitações feitas por este pesquisador, transmitindo conhecimento e calma para a 

realização desta dissertação. 

 

Aos professores do Curso de Mestrado Profissional UFF/CPII que transmitiram conhecimento 

em todas as aulas ministradas. 

 

Aos colegas da Prefeitura do Colégio Pedro II – Campus Humaitá II, que de alguma forma 

contribuíram com o trabalho árduo diário que resultou nos dados deste trabalho. 

 

À Direção geral do Colégio Pedro II – Campus Humaitá II, que sempre ofereceu apoio em todos 

os momentos do trabalho e da dissertação. 

 

Aos colaboradores da Prefeitura do Colégio Pedro II – Campus Humaitá II, pois sua dedicação 

diária ao trabalho. 

 

À Selma Pacheco Guimarães, por tornar fácil, com seu amor e conselhos, a realização deste 

trabalho. 

 

À minha família, por todo apoio recebido. 

 

À Universidade Federal Fluminense, por apresentar um novo mundo de conhecimento e 

aprendizado. 

 

Ao Colégio Pedro II, por incentivar o aprofundamento do conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Melhorar geralmente significa  

fazer algo que nunca fizemos antes”. 

SHIGEO SHINGO 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

 

Um dos principais desafios das organizações públicas é gerenciar setores que possuem carência 

de pessoas, prazos e recursos, impedindo a construção de um serviço que traga efetividade para 

os cidadãos. A Metodologia “Lean”, consagrada na literatura científica se aplica perfeitamente 

a este cenário trazendo soluções com pouco custo financeiro e rápida resposta às mudanças 

necessárias na cultura da organização e na busca de melhores resultados na prestação de serviço 

público. Avaliou-se a implantação da Metodologia “Lean” na Prefeitura de uma instituição de 

ensino localizada na cidade do Rio de Janeiro, RJ, verificando a ocorrência da Melhoria 

Contínua através da eficiência e produtividade dos serviços realizados com a redução de 

desperdícios e/ou tempo após a implantação. A pesquisa utilizada para a avaliação se caracteriza 

como um experimento de campo com a introdução da variável independente, Metodologia 

“Lean”, sendo que inicialmente houve uma fase de observação da realidade encontrada, 

denominada Análise e Diagnóstico para em seguida serem aplicadas, ao longo de três anos, 

vinte e duas ferramentas desta filosofia, com avaliação coletiva e individual destas ferramentas 

nos setores subordinados à Prefeitura. Foi também analisada a variável dependente, Melhoria 

Contínua, com a análise de quatorze indicadores para verificar a ocorrência, após a implantação 

da Metodologia “Lean”, de mudança significativa na evolução dos serviços, gerando aumento 

constante de eficiência e produtividade nos setores de Manutenção, Merenda, Limpeza, 

Segurança, Portaria, Almoxarifado e Despensa. O tempo de pesquisa foi de seis semestres, 

iniciando em janeiro de 2014 e terminando em dezembro de 2016. Os resultados encontrados 

relativos à implantação da Metodologia “Lean” confirmaram a literatura do tema e, a avaliação 

da aplicação das Ferramentas “Lean” foram positivas contribuindo para o sucesso da 

implantação da Metodologia “lean”. Os resultados coletados com os indicadores de Melhoria 

Contínua fortaleceram as avaliações obtidas na variável independente, mostrando aumento de 

eficiência e produtividade em todos os setores estudados, havendo mudança de comportamento 

e cultura dentro da Prefeitura do campus. Como reforço aos dados apresentados, foi feita análise 

estatística utilizando-se o teste do Qui-quadrado, com grau de liberdade igual a 5 e nível de 

significância igual a 0,01, na qual em doze dos quatorze indicadores o resultado obtido teve 

relevância em relação a melhoria contínua e em dois indicadores não houve a melhoria 

esperada, mas contribuíram para obtenção de eficiência na Prefeitura. Os resultados 

apresentados por esta pesquisa reforçam os conceitos da literatura sobre o método de processos 

implantado, contribuindo para mudanças na cultura do setor avaliado, com melhora da 

capacidade técnica e laboral dos colaboradores e gestores envolvidos bem como do da 

eficiência e produtividade dos serviços prestados. Esta dissertação atinge um de seus objetivos 

de fornecer farto material teórico e prático para futuras pesquisas dentro e fora da instituição. 
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ABSTRACT 

 

 

One of the main challenges of public organizations is to manage sectors that lack people, 

deadlines and resources, preventing the construction of a service that brings effectiveness to 

citizens. The "Lean" Methodology, enshrined in the scientific literature, applies perfectly to this 

scenario by bringing solutions with little financial cost and rapid response to the necessary 

changes in the culture of the organization and in the search for better results in the provision of 

public service. The implementation of the "Lean" Methodology in the Prefecture of a teaching 

institution located in the city of Rio de Janeiro, RJ, was verified, verifying the occurrence of 

Continuous Improvement through the efficiency and productivity of the services performed 

with the reduction of waste and / or time after implantation. The research used for the evaluation 

is characterized as a field experiment with the introduction of the independent variable, Lean 

Methodology. Initially, there was a phase of observation of the reality found, called Analysis 

and Diagnosis, to be applied later. Three years, twenty-two tools of this philosophy, with 

collective and individual evaluation of these tools in the sectors subordinated to the Prefecture. 

The dependent variable, Continuous Improvement, was also analyzed, with the analysis of 

fourteen indicators to verify the occurrence, after the implementation of the Lean Methodology, 

of a significant change in the evolution of services, generating a constant increase of efficiency 

and productivity in the Maintenance, Maintenance, Cleaning, Security, Concierge, Warehouse 

and Pantry. The research time was six semesters, beginning in January 2014 and ending in 

December 2016. The results found regarding the implementation of the "Lean" Methodology 

confirmed the literature on the subject and the evaluation of the application of the Lean Tools 

were positive contributing to the successful implementation of the Methodology. The results 

obtained with the indicators of Continuous Improvement strengthened the evaluations obtained 

in the independent variable, showing an increase of efficiency and productivity in all sectors 

studied, with a change of behavior and culture within the Campus Prefecture. In order to 

reinforce the data presented, a statistical analysis was performed, using the Chi-square test, with 

a degree of freedom equal to 5 and a level of significance of 0.01, in which, in twelve of the 

fourteen indicators, the result obtained was relevant in In relation to continuous improvement 

and in two indicators there was no expected improvement, but contributed to achieving 

efficiency in the Prefecture. The results presented by this research reinforce the concepts of the 

literature on the implanted process method, contributing to changes in the culture of the sector 

evaluated, improving the technical and labor capacity of the employees and managers involved 

as well as the efficiency and productivity of the services provided. This dissertation achieves 

one of its objectives of providing a wealth of theoretical and practical material for future 

research inside and outside the institution. 
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1. INTRODUÇÃO           

Um dos principais desafios atuais das organizações públicas é gerenciar setores que 

possuem equipe pequena ou pessoal insuficiente, prazos reduzidos, pouquíssimos recursos e 

grande expectativa por parte da administração superior, em uma área crítica para a produção de 

serviços eficientes onde não se encontra metodologia bem estruturada, eficaz e de fácil 

implantação.    

As dificuldades que as organizações públicas enfrentam são: i) fazer o serviço fluir 

através de processos ininterruptos, em um sistema burocrático e atrelado a legislação rígida, 

desenvolvendo um método onde todos estejam envolvidos em uma cultura de melhora contínua 

e ii) eliminação de desperdícios e a construção de um serviço público que traga efetividade para 

o Cliente interno e externo desta instituição. 

O Sistema Toyota de Produção (STP) foi uma prática usual inovadora utilizada em 

uma indústria automobilística japonesa, trazendo vantagens econômicas, processuais, 

ambientais, de qualidade, confiabilidade, permitindo a esta organização apresentar resultados 

significativos na conquista por um mercado altamente competitivo, aumentando a 

produtividade na fabricação de automóveis e reduziu os custos através da eliminação de todos 

os tipos de desperdícios permitindo à empresa Toyota atingir a liderança em relação às empresas 

americanas. 

 “Lean Production” ou “Lean Methodology” tem sido as designações usadas para a 

evolução e aplicação do Sistema Toyota de Produção nos diversos setores da indústria, 

comércio e serviço. A implantação da “Lean Methodology” é uma realidade que se propaga na 

prática e é consagrada na academia que a estuda continuamente.  

Apesar de grande divulgação dos benefícios da “Lean Methodology” no meio 

acadêmico muitas organizações públicas ainda não a implantam, pois, as instituições não 

conhecem ou não sabem utilizar este modelo organizacional; não entendem ou são alheios aos 

benefícios trazidos por este modelo ou possuem pouco apoio da gestão. A procura da melhoria 

contínua, e a construção de um serviço público efetivo não são fáceis, exigindo metodologias 

de trabalho que orientem e guiem estas instituições.  

 

1.1. PROBLEMA DA PESQUISA 

Avaliar a eficiência e produtividade dos serviços prestados pela Prefeitura do campus 

estudado, com redução de desperdícios e tempo pelas organizações públicas brasileiras de 
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ensino, levando em conta os recursos financeiros que as mesmas recebem, estabelecendo uma 

cultura de melhoria contínua dos serviços prestados. 

 A Metodologia “Lean”, consagrada pela literatura científica se aplica perfeitamente 

ao cenário econômico atual, podendo ser solução com baixo investimento e rápida resposta às 

mudanças culturais para a busca da eficiência na prestação de serviço público de qualidade que 

atenda às necessidades da sociedade.  

 

1.2. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Avaliou-se a melhoria contínua dos serviços dos setores da Prefeitura de uma 

instituição de ensino situada na cidade do Rio de Janeiro, RJ, utilizando uma metodologia da 

engenharia de produção que demonstrou trazer benefícios tanto às instituições que a aplicaram 

quanto a seus colaboradores. 

O estudo em questão reforça as teorias científicas da Metodologia denominada “Lean” 

e serve como ponto de apoio para sua disseminação dentro da instituição estudada, podendo ser 

replicada, independente da cultura que ela esteja inserida. 

 

1.3. OBJETIVO 

O objetivo desta pesquisa é avaliar a implantação e desenvolvimento da Metodologia 

“Lean” (ML) na prefeitura de uma instituição de ensino na cidade do Rio de Janeiro, RJ.  

 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Verificar a melhoria contínua através da eficiência e produtividade dos serviços 

realizados com a redução de desperdícios e/ou tempo após a implantação da Metodologia 

“Lean” nos setores da Prefeitura da instituição de ensino estudada. 

Fornecer estudo detalhado sobre a Metodologia “lean”, tanto na parte teórica como 

prática, para que a dissertação possa ser pesquisada e replicada tanto na instituição como em 

outra organização pública. 

 

1.5. HIPÓTESE  

Os procedimentos definidos pela Metodologia “Lean” podem ser adequadamente 

implantados em qualquer tipo de organização e concorrem para a melhoria continua dos 

serviços em relação a eficiência e produtividade através da redução de desperdícios e tempo, 

gerando maior valor para o cliente usuário dos serviços. 
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As Ferramentas “Lean” quando aplicadas em uma organização tem a capacidade de 

transformar sua cultura tanto na forma de gerir os processos, e principalmente na capacidade 

de mudanças dos colaboradores e gestores.  

 Pode-se desta forma testar a seguinte hipótese.  

 Se forem aplicadas as Ferramentas da Metodologia “Lean” ocorrerá melhoria 

continua na execução dos serviços.  

 

1.6    DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS ESTUDADAS 

A variável independente considerada nesta pesquisa foi a Metodologia “Lean”, 

controlada por “manipulação intencional” pelo pesquisador através dos procedimentos 

realizados por diversos pesquisadores que estão contidos no referencial teórico desta 

dissertação. 

A variável dependente avaliada foi a melhoria contínua, sendo definida como a 

evolução na eficiência e produtividade dos serviços aliado a redução de desperdício e/ou tempo 

na execução das tarefas pertinente aos setores da Prefeitura do campus.  

A verificação da adequação das ferramentas da ML ao objeto de estudo, denominada 

Análise e Diagnóstico, foi determinada por quatro indicadores: i) apropriação da ferramenta ao 

setor até a sua implantação; ii) realidade encontrada na organização; iii) tempo de consolidação 

da ferramenta e iv) mudança na cultura dos setores subordinados à Prefeitura. 

 

1.7    DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

O estudo foi realizado na Prefeitura de uma instituição de ensino, localizado no bairro 

do Humaitá, Rio de Janeiro, RJ. Além desse campus, a Instituição possui quatorze outros, 

distribuídos pelo estado do Rio de Janeiro. 

A criação da seção da Prefeitura nos campi da instituição, em janeiro de 2014, teve 

como objetivo buscar o melhor aproveitamento da força de trabalho dos setores subordinados 

à Prefeitura, que são: Limpeza, Manutenção, Segurança, Merenda Escolar, Portaria, 

Almoxarifado e Despensa.  

As tarefas sobre responsabilidade da Prefeitura são as seguintes: i) cumprir e 

supervisionar todos os contratos terceirizados existentes no campus; ii) fazer a interlocução da 

Direção Geral do campus com a Reitoria; iii) zelar pela uniformização do manutenção física do 

campus; v) zelar pela qualidade, higiene, recepção, preparo e controle da merenda escolar e vi) 
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solicitar, receber, armazenar e controlar as mercadorias recebidas pelo almoxarifado, víveres 

para a Merenda Escolar e todo patrimônio recebido na instituição.  

 

1.8. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Para facilitar a fluidez da leitura e melhor compreensão da lógica textual a dissertação 

está dividida em seis capítulos, referencial e apêndices conforme quadro 01: 

 

Quadro 01 – Distribuição da dissertação 

DISTRIBUIÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

CAP. TEMA DEFINIÇÃO 

1 Introdução  Desenvolvimento da abordagem metodológica da dissertação 

2 Revisão da literatura Literatura desenvolvida para validação e consolidação da pesquisa 

realizada  

3 Metodologia de pesquisa Desenvolvimento da abordagem metodológica da pesquisa 

4 

Implantação da 

Metodologia “Lean” 

Apresentação da forma de implantação da Metodologia “Lean” no 

setor da Prefeitura do Campus, com aplicação de 22 Ferramentas 

“Lean” ao longo de seis semestres. 

5 Resultados e discussão Apresentação dos dados dos indicadores conjunto coma análise das 

discussões e terminando com estatística aplicada para confirmação dos 

resultados 

6 Conclusões Apresenta a conclusão da discussão dos resultados, valida as hipóteses 

e propõem sugestões para estudos futuros 

Referencial  Apresentação dos artigos utilizados no referencial teórico 

Apêndice Mapeamento de processos realizados 

Fonte: Autor/dados da pesquisa 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

Busca-se através da revisão científica da literatura rever e reforçar conceitos, partindo-

se da origem do pensamento enxuto, através dos ideais de um dos criadores do STP, mostrando 

a evolução deste sistema, atingindo o que se denomina de Metodologia “Lean”, apresentando 

suas principais ferramentas, melhores oportunidades de implantação e suas diversas aplicações 

em todos os setores produtivos existentes, bem como seu impacto nas organizações públicas. 

 

2.1 BIBLIOMETRIA  

A pesquisa bibliográfica realizada teve a finalidade de aprofundar conhecimentos, 

reforçar conceitos e promover discussões. Encontrou-se vasto conteúdo da literatura existente 

em periódicos, revistas e artigos em bibliotecas eletrônicas.  Partindo-se de palavras ou termos 

em português e inglês buscou-se publicações que pudessem colaborar com o enriquecimento 

da teoria proposta.  

As palavras chaves utilizadas em português, nesta ordem, foram: i) Sistema Toyota de 

Produção; ii) Metodologia Enxuta; iii) princípios da Metodologia Enxuta; iv) implantação da 

Metodologia Enxuta; v) aplicação da Metodologia Enxuta; vi) aplicação da Metodologia Enxuta 

no setor privado e vii) aplicação da Metodologia Enxuta no setor público. 

As palavras chaves em inglês, nesta ordem foram: i) “Toyota Production System”; ii) 

“Lean Methodology”; iii) “principles of Lean Methodology”; iv) “implantation of Lean 

Methodology”; v) “aplication of Lean Methodology”;  vi)“aplication of Lean Methodology in 

private sector” e vii) “aplication of Lean Methodology in public sector”. 

O tempo de pesquisa foi de quinze meses do período de janeiro de 2016 a março de 

2017 e o período de escolha da publicação dos artigos foram os anos de 2011 até 2017. Foram 

incluídos também na dissertação artigos anteriores a 2011 para haver uma continuidade 

histórica da evolução do estudo do tema e acrescentar conceitos e discussões relevantes. Alguns 

livros foram utilizados, pois possuíam autores consagrados pela academia e grande relevância 

no estudo. 

Inicialmente buscou-se de modo mais abrangente verificar a quantidade das 

publicações sobre o tema através do Google Acadêmico onde as palavras chaves aparecessem 

em alguma parte do artigo. Em seguida no mesmo site refinando a busca as palavras chaves 

aparecessem somente no título e por fim foram filtradas e escolhidas pesquisas em bibliotecas 

eletrônicas especializadas como Scielo, Scopus e Periódicos Capes, e repositórios nacionais e 

internacionais, para que pudessem ser extraídas publicações relevantes para este referencial. O 
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quadro 02 apresenta a quantidade de publicações encontradas em repositórios com as palavras 

chaves em português. 

 

Quadro 02 – Publicações encontradas em português 

 
Fonte: Autor/dados da pesquisa 

 

O quadro 03 apresenta a quantidade de publicações encontradas em repositórios com 

as palavras chaves em inglês. 

 

Quadro 03 - Publicações encontradas em inglês 

 
Fonte: Autor/dados da pesquisa 

 

Pode ser observado nos quadros a quantidade de artigos relacionados ao tema, tanto a 

nível nacional como internacional, para tal o critério de escolha de publicações para leitura 

seguiu os seguintes critérios na ordem: i) importância dos autores ao tema; ii) relevância do 

título à pesquisa; iii) relevância dos conteúdos seguindo as palavras chaves pesquisadas; iv) 

contribuição e corroboração à pesquisa experimental. 

 Com o cruzamento das informações captadas foi possível levantar farto e consistente 

material para a confecção desta dissertação, resultando na escolha para uso no referencial 

teórico de 44 publicações nacionais e 69 internacionais em um total de 113 fontes de estudo 

citadas extraídas de cerca de 800 artigos que foram anteriormente escolhidos e analisados ao 

longo do período acima citado. 
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A figura 01 e 02 esclarece o caminho para a busca das publicações com a escolha das 

palavras chaves específicas. 

 

Figura 01 – Caminho para busca das palavras chaves em português 

 

Fonte: Autor/dados da pesquisa 

 

Figura 02 - Caminho para busca das palavras chaves em inglês 

 

 

Fonte: Autor/dados da pesquisa 

 

2.2   PENSAMENTO DE SHINGO BASEADO NO LIVRO “O SISTEMA TOYOTA 

DE PRODUÇÃO” 

Este tópico mostra o ponto de vista de um dos idealizadores de um sistema de processo 

produtivo, denominado de Sistema Toyota de Produção (STP), baseado no livro  engenheiro 

japonês Shingo, “O Sistema Toyota de Produção, do ponto de vista da engenharia de produção”.  

O objetivo básico é apresentar as bases de um sistema que inicialmente aplicado na 

indústria automobilística evoluiu e pode ser aplicado em todos os segmentos produtivos, da 

indústria ao serviço público. 

Para Shingo (1996) a base do STP consiste em que os produtos com defeito não devem 

passar para o processo seguinte, devendo se manter a produção sem estoque e cada processo 
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deve ser abastecido com itens em quantidade e momentos necessários no tempo certo, usando 

um sistema que analisa as perdas na produção.  

Seu trabalho junto com Ohno (1988) através dos estudos sobre o Taylorismo e o 

Fordismo buscava a eliminação de custos desnecessários. Os métodos do STP de equalizar a 

produção, sincronização dos processos e redução de tempos de espera representa um avanço 

formidável em relação ao Sistema Fordista onde se pensava apenas no processo de montagem 

unitário do automóvel, já o STP dá ênfase à produção de pequenos lotes e que qualquer 

movimento deve ser aperfeiçoado antes que o equipamento o seja.  

A teoria do STP está fundamentada em uma proposta teórica em prática na indústria 

com a priorização das melhorias nos processos, concomitante com a eliminação das perdas nos 

sistemas produtivos. Suas teorias foram testadas pelo autor no Japão, Europa e EUA. O ponto 

mais importante do STP exige conhecimento intenso de suas bases de concepção.  

Somente com um estudo aprofundado do tema observando a filosofia do STP, 

acrescentando informações, criticando fraquezas, reconhecer méritos e estar atento para 

qualquer aspecto importante do sistema garante o entendimento das condições necessárias para 

o sucesso de sua implantação em uma organização.  

Enquanto o STP for visto simplesmente como um sistema de controle de produção, 

não irá interferir na essência de outros sistemas, devendo ser visto como um modo de pensar o 

gerenciamento da produção na visão da organização baseada em princípios básicos essenciais: 

i) eliminação do estoque e ii) desperdícios e custo de mão de obra.  

A capacidade de eliminar a perda na produção é desenvolvida a partir do momento em 

que se pense e tenha atitudes positivas deixando de acreditar que só há uma maneira de executar 

determinada tarefa usual. Deve-se sobretudo controlar e agir corretamente, pois sem controle 

não existe medição e sem medição não pode haver controle. A procura pelas causas reais dos 

problemas e das perdas é fundamental na Toyota, que utiliza o 5W1H, sendo que as cinco 

primeiras perguntas representam os porquês para solucionar os problemas:  

 Who (quem) – Sujeito da produção;  

 What (o que) – Objetos da produção;  

 When (quando) – Tempo;  

 Where (onde) - Espaço;  

 Why (por que) - Achar a causa de cada pergunta acima e 

 How (como) – Métodos.  
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A busca da melhoria é definida por três caminhos: i) objetivos de melhoras; ii) 

objetivos múltiplos e iii) ações sistemáticas e graduais. O STP demanda que o trabalho seja 

efetuado dentro de tempos-padrão, buscando a melhoria constante destes conceitos. Decisões e 

medidas são tomadas na maioria das vezes quando há emergências, mas suas causas continuam 

mascaradas até novas ocorrências, para o STP a recorrência deve ser evitada, e se faz isso com 

controle visual e profundas medidas de correção às causas dos problemas.  

O STP pode ser pensado como um sistema de produção segmentado avançado, sendo 

muito eficiente, mas difícil de atingir onde a busca de meios de cortar custos é contínua, 

possuindo as seguintes características: i) minimização de custos; ii) produção contra pedido 

com alta diversidade; iii) produção em baixa quantidade; iv) entrega rápida e flutuação de carga; 

v) mínima força de trabalho; vi) utilização do sistema “Kanban”.  

Sendo um sistema de eliminação de perdas, tudo aquilo que não serve para avançar o 

processo ou não agregue valor é dispensado. Na “Toyota Motors”, obteve-se maior 

produtividade de mão de obra com o aperfeiçoamento dos métodos de trabalho e aumentando 

motivação e envolvimento do trabalhador.   

Trabalhadores isolados em suas posições não podem ajudar uns aos outros, mas as 

combinações e distribuição de trabalho são feitas de modo que um trabalhador de assistência 

ao outro e o fluxo de trabalho é direcionado a não se formar lacunas isoladas. Há convicção 

para a redução dos custos de que o mínimo de força de trabalho é necessário e não a redução 

da mão de obra. Para o STP existem sete tipos de perda e seu futuro envolve a eliminação total 

destas perdas sempre com objetivo de reduzir os custos ao máximo:  

 Superprodução -  A empresa pode não ter liberdade de opção entre produzir em 

pequena, média e grande escala, pois não é controladora da demanda de mercado, mas tem 

liberdade para produzir pequenos ou grandes lotes; 

 Espera - Esperas de processo ocorrem com resultado de desequilíbrio e 

instabilidade em suas etapas e quanto mais se aumenta o estoque mais se esconde o problema 

deixando o não visível e dificultando seu ataque;  

 Transporte - Custo que não agrega valor ao produto e deve ser eliminado;  

 Processamento - Processar lotes reduz as horas-homem e transportar lotes reduz 

os ciclos de produção, logo obtém se maior redução no tempo de produção; 

 Estoque - Eliminar estoque não acarreta no fim dos problemas básicos, mas o 

que deve ser eliminado são as causas da instabilidade e  
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 Desperdício - nos movimentos e na confecção de produtos defeituosos, 

aumentando a eficiência da produção com aprimoramento do “layout” de processo. 

Defeitos geram desperdícios causam transtornos na produção, portanto com o STP 

deve-se ter em meta atingir zero defeito com três componentes básicos: i) inspeção; ii) controle 

de qualidade e iii) dispositivos “poka-yoke”.  

A Toyota mescla planejamento preciso de produção por antecipação com 

planejamento contra pedido e utiliza também um sistema flexível com conceito de 

“supermercado” onde a estocagem é ativada e mantida pela demanda real. A empresa mantém 

lotes pequenos e consegue reduzir ciclos e aumentar a precisão de produção.  

Para o autor deve-se realizar esforços para a expansão do STP para toda a empresa, de 

modo que a matriz e seus fornecedores possam se desenvolver como um todo integrado. Para o 

STP quem determina o preço de venda é o consumidor e para esta filosofia funcionar deve ser 

entendido que em suas características primordiais possui conceitos próprios e avançado, mas 

pode ser replicado em outros ambientes de trabalho onde todos, da alta gerência ao trabalhador 

mais humilde deve entender seus conceitos. 

 

2.3   HISTÓRICO SISTEMA TOYOTA DE PRODUÇÃO 

No desenvolvimento do tópico abaixo procura-se de forma resumida mostrar a 

evolução de um sistema criado para uma determinada indústria de um país, com características 

e demandas específicas e como evoluiu para atingir e desenvolver uma metodologia e filosofia 

que pode ser aplicada a todo sistema produtivo ao longo do planeta. 

A Toyota Motor, fundada em 1937 por Kiichiro Toyoda começou suas atividades na 

indústria automobilística especializada em viaturas militares, que serviriam às forças armadas 

do Japão, com o fim da 2ª Guerra Mundial começou a produção de automóveis em larga escala. 

À época havia grandes distâncias entre o Japão pós-guerra e o seu principal competidor, os 

Estados Unidos. O Japão estava sem mão de obra masculina, escasso em recursos natural e 

capital e sem fontes adicionais de renda pela perda dos territórios coloniais. Entretanto os EUA 

tinham larga experiência como produtor de automóveis, com corpo técnico qualificados, grande 

variedade de recursos naturais, mercados estabelecidos, parques industriais e muito capital de 

investimento e consumo na produção. Inicialmente a Toyota tentava reproduzir o sistema 

fordista em suas plantas, porém sem sucesso. Depois da segunda grande guerra, surgiu o 

conceito de Manufatura “Lean”, vindos da Toyota japonesa e cunhados por Eiji Toyoda e 

Taiichi Ohno. Essa metodologia alçou o Japão ao destaque na economia mundial, e se tornou 
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notável, fazendo com que indústrias do mundo inteiro buscassem entender como a produção 

enxuta pode ser aplicada na prática. (WOMACK et al.; 2004). 

Taichi Onho, no ano de 1956, no cargo de engenheiro-chefe da Toyota, visitou as 

linhas de produção da Ford nos Estados Unidos e em seguida os rumos da Toyota mudam. Suas 

visitas e as reflexões que fizera sobre a produção fordista, resultaram em diversos ensinamentos 

e na base do Sistema Toyota de Produção.  Onho (1988) constata que práticas fordistas não 

eram aplicáveis ou desejáveis na realidade japonesa, pois havia excessos de estoques 

intermediários, baseado na produtividade individual; menor mercado japonês que demandava 

maior variedade do que a produção dos EUA; superespecialização das atividades com 

subutilização dos colaboradores; projetos e produções distantes, com perda de qualidade ao 

longo do processo. 

A lógica da produção até então, baseada em mercados com pouca concorrência e com 

os preços estabelecidos pela empresa oriunda da soma dos custos de produção com as margens 

de lucro desejadas, muda, e o lucro é resultante da diferença entre o preço que o mercado está 

disposto a pagar pelo bem e os custos de produção, reduzindo-os sempre que possível, mas sem 

perder qualidade.  A Toyota com o passar dos anos e de forma iterativa, constrói seus princípios: 

i) identificar e reduzir os desperdícios ao longo da cadeia de valor, nos excessos de estoques de 

insumos, matérias primas, produtos acabados e processos; ii) perda no transporte, 

movimentação e no processo de transformação e iii) retrabalhos. Este movimento alavancou-a 

a liderança mundial no mercado de automóveis. Esta percepção de que tais desperdícios devem 

ser evitados, para que se aumente o lucro da empresa vai ao encontro de dois dos pilares do 

aumento de ganhos previstos por Goldratt (1984), que são: i) redução de inventários e ii) 

redução de custos operacionais. 

Apesar do lento crescimento econômico mundial e os resultados obtidos pela “Toyota 

Motors” depois da crise do petróleo da década de 70, no século passado, o Sistema Toyota de 

Produção provocou grande admiração na indústria.  Embora esteja ligado inicialmente à 

indústria automotiva, com o passar do tempo suas teorias e práticas tendem a serem utilizados 

por outras organizações, empresas prestadoras de serviço, privados e públicos e até mesmo 

organizações sem fins lucrativos. Sistemas de produção representam uma forma de padronizar 

os processos de trabalho, carregando métodos e princípios de sistemas anteriores, embora novos 

sistemas possam levar quase à extinção de sistemas mais antigos. De acordo com Veiga (2008), 

ao adotar os modelos enxutos, a organização cria um conjunto de capacitações que permite 

atingir determinado nível de maturidade.  
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2.4 O SISTEMA TOYOTA DE PRODUÇÃO 

Neste item procura-se mostrar a visão de diversos pesquisadores sobre o STP e sua 

difusão para empresas produtoras diversas. 

O Sistema Toyota de Produção demonstra historicamente ser uma estratégia bem-

sucedida dentro da competição entre empresas. Seu objetivo consiste em capacitar as 

organizações para agir de forma rápida às constantes mudanças e demandas do mercado, 

atuando nos seguintes pontos: i) competitividade; ii) flexibilidade; iii) custo; iv) qualidade; v) 

atendimento e vi) inovação, servindo como “benchmarking” na área de Engenharia de 

Produção. (FLORES et al.; 2011).  

O mecanismo da Função de Produção foi apresentado em 1945, durante um encontro 

da Associação Japonesa de Gerenciamento (“Japan Management Association”), onde foi 

proposto por Shingo (1996) que os sistemas de Produção são redes funcionais de processos 

(fluxo de materiais e serviços no espaço e tempo) e operações (análises da ativação das pessoas, 

equipamentos disponíveis no tempo e no espaço), demonstrando que os esforços para superação 

dos sistemas produtivos devem priorizar constantemente uma visão de processos. Sua lógica 

rompe a hegemonia do ambiente Taylorista/Fordista, onde processos e operações pertenciam à 

mesma base de análise. Seu pensamento único foi um marco para os sistemas de produção de 

forma geral e em particular para o STP. Outro aspecto que deve ser ressaltado na função da 

produção é o seu caráter dialético, visualizando sistemas produtivos enquanto uma rede é 

possível desenvolver sistematicamente uma visão sintética e global de processos, utilizando 

uma microanálise de processos e operações.  

Bhasin e Burcher (2006) afirmam que o fator chave para o sucesso da implantação do 

STP é a preocupação em encará-la não apenas como a aplicação de ferramentas isoladas, mas 

sim de uma filosofia que deve estar enraizada na cultura organizacional. Este aspecto é 

destacado por Womack e Jones (2010) que definem como o ponto essencial a forma como o 

produto é esperado pelo cliente final. Logo só se torna significativo quando expresso em termos 

de um produto específico (um bem, serviço ou ambos) que atenda às necessidades deste cliente 

a um preço e em um momento específico.  

Para Carreira e Sobrinho (2015) uma das formas mais eficientes, e muito utilizadas em 

pesquisas que medem o grau de satisfação com o serviço prestado, é a decomposição desta 

medida de satisfação em dois diferentes itens: o serviço esperado (que deixará o cliente 

satisfeito) e o serviço percebido (o que o cliente percebe).  
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Já na definição de Shinohara (1988), a filosofia deste sistema se traduz na busca por 

uma tecnologia de produção que utilize: a menor quantidade de equipamentos e mão de obra 

para produzir bens sem defeitos no menor tempo possível, com o mínimo de unidades em 

estoques ou processos intermediários, traduzindo como desperdício todo e qualquer elemento 

que não contribua para o atendimento da qualidade, preço ou prazo requerido pelo cliente. 

Portanto deve-se eliminar todo desperdício por meio de esforços concentrados da 

administração, pesquisa e desenvolvimento, produção, distribuição e todos os departamentos 

da empresa. 

Desperdício pode ser definido como qualquer atividade humana que não adiciona valor 

ao produto ou serviço final, onde se gera apenas custo, perda de tempo e se esgota os recursos 

disponíveis, tais como energia e recursos naturais desnecessários (OLIVEIRA et al.; 2008).  

Segundo Fullerton et al. (2014), a essência do STP é que todos os processos de negócio 

e funções se integram em um sistema unificado e coerente, tendo como finalidade proporcionar 

um maior valor agregado para os clientes através da melhoria contínua e eliminação de 

desperdícios. É parte da filosofia a participação dos trabalhadores, que devem ser capazes de 

ver claramente e compreender as informações. 

Para o bom funcionamento do STP não basta apenas a aplicação de ferramentas e 

técnicas específicas, sendo necessário também dedicar-se ao aspecto filosófico implícito neste 

modelo (HASIN, BURCHER; 2006). Para isto é necessário, de acordo com Liker (2006), que 

se tenha uma base bem formada para, então, construir um sistema de produção. 

O Sistema de Produção Enxuta é um termo genérico para o Sistema Toyota de 

Produção, cujo propósito é a eliminação de desperdícios de forma contínua, promovendo a 

redução do tempo decorrido entre a chegada de um pedido efetuado por um cliente até que este 

pedido seja entregue, sem esquecer a melhoria da qualidade de produtos e serviços e, 

principalmente, pela redução de custos. Este sistema atualmente está consolidado não só pelo 

desempenho alcançado pela Toyota, mas também por sua utilização em diversos tipos de 

atividades industriais (WANDERLEY; 2008).  

Veiga (2008) afirma que avaliar os níveis de maturidade “lean” é fundamental para 

verificar qual o “status” em que a organização se encontra, a fim de implantar a Metodologia 

“Lean” de forma sólida e evolutiva. Este nível de maturidade, assim como os resultados obtidos 

com as ações realizadas, está relacionado também com o tempo no qual a organização vem 

utilizando tais técnicas.  
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O STP evoluiu recebendo diversas denominações de acordo com o modo, tipo de 

metodologia de negócios e gestão atingindo todos os setores produtivos e de serviços, variando 

somente sua intensidade de implantação e aplicação e o Quadro 04, apresenta estas definições 

segundo os pesquisadores Bhamu et Singh (2014); Lyons (2013); Suárez-Barraza (2012); Alves 

(2014); Ogunbiyi (2014); Ries (2014); Pyzdek e Keller (2014) e Hilton et Sohal (2012). 

 

Quadro 04 – evolução do STP 

EVOLUÇÃO DO STP 

METODOLOGIA PRINCÍPIOS DE IMPLANTAÇÃO 

“Lean Manufacturing” 

Também chamado de Sistema Toyota de Produção é uma filosofia de gestão focada 

na redução dos sete tipos de desperdícios: superprodução, tempo de espera, 

transporte, excesso de processamento, inventário, movimento e defeitos. 

Eliminando esses desperdícios, a qualidade melhora e o tempo e custo de produção 

diminuem.  

“Lean thinking” 

Metodologia de negócios que visa fornecer uma nova maneira de pensar sobre 

como organizar as atividades humanas oferecendo mais benefícios à sociedade e 

valor para os indivíduos, eliminando o desperdício gerado pela forma como o 

processo é organizado, focalizando os conceitos de: Valor, Fluxos de valor, 

Fluxo, Puxar a produção e Perfeição.  

“Lean Service” 

Aplicação do conceito de manufatura enxuta às operações de serviço e têm sido 

aplicados a todos os tipos de serviços, incluindo serviços de call center, cuidados 

de saúde, ensino superior, desenvolvimento de software e serviços públicos e 

profissionais. Em termos conceituais, essas implementações seguem rotas muito 

semelhantes às de configurações de produção, e muitas vezes usam algumas das 

mesmas ferramentas e técnicas. Existem, entretanto, muitas distinções 

significativas e as mesmas ferramentas podem ser aplicadas de diferentes maneiras. 

“Lean Office” Aplicação dos princípios do “Lean” aos processos administrativos. 

“Lean Construction” 
Aplicação na gestão no processo de produção na construção civil que incorpora o 

“Lean thinking”. 

“Lean Healthcare” Aplicação dos princípios do “Lean” na área da saúde. 

“Lean startup” 

Conjunto de processos usados por empreendedores para desenvolver produtos e 

mercados, combinando desenvolvimento ágil de software, desenvolvimento de 

clientela e plataformas existentes de software sua metodologia defende a criação 

de protótipos rápidos, projetados para validar suposições de mercado, e usa 

feedback dos clientes para envolvê-los muito mais rapidamente do que através de 

práticas de desenvolvimento de software mais tradicionais. 

“Six Sigma” 

 

Conjunto de práticas originalmente desenvolvidas pela Motorola para melhorar 

sistematicamente os processos ao eliminar defeitos e promover mudanças nas 

organizações para obtenção de resultados financeiros e de qualidade de forma 

planejada e clara. 

“Lean Six Sigma” 

 

Metodologia para melhorar o desempenho através da eliminação do desperdício e 

das causas de defeitos nos processos administrativos, produção ou manufatura, que 

agrega a rapidez e eficácia do “Six Sigma” e a melhoria contínua e eficiência do 

“Lean. 

Fonte: Base de pesquisa dos autores citados 
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2.5. METODOLOGIA “LEAN” 

O desenvolvimento deste tópico mostra a evolução do STP para a Metodologia 

definida como “Lean” e por sua importância na gerência de organizações, no produto final 

produzido, no valor ao cliente e para a causa da sustentabilidade. 

O pensamento enxuto, é uma tentativa consciente de definir o valor de produtos 

específicos com capacidades específicas oferecidas a preços específicos através do diálogo com 

clientes específicos. Para tal, deve-se esquecer os ativos e as tecnologias existentes e repensar 

as empresas com base em uma linha de equipes de produtos fortes e dedicadas. É preciso que a 

análise da cadeia de valor, proposta nos princípios do Pensamento Enxuto, inclua a avaliação 

dos impactos ambientais de cada um dos processos e minimize os desperdícios dos recursos 

naturais. Faz-se fundamental inserir esses conceitos no modo de administrar a produção e as 

operações em geral (BORCHARDT et SELLITTO; 2002).  

Porém, Werkema (2006) considera que se um método não agrega valor, mas é 

imprescindível para realização de uma tarefa, sendo um “mal necessário” é provável que com 

o costume do processo o “mal” não seja levado em conta e permaneça apenas o “necessário”, 

sem nenhuma contestação.  

Maia et al (2011) consideram que a Metodologia “Lean” utiliza ferramentas que 

permitem a melhoria dos processos, os fluxos de materiais e de informação, mas para atingir o 

sucesso sua filosofia exige uma mudança, algumas vezes contra intuitiva, de cultura, e pessoas. 

Mais do que nunca, com a circunstância econômica global, os objetivos das organizações 

devem ser focados na busca da melhoria contínua através da redução de desperdícios, mas esta 

atitude não é fácil e exige metodologias de trabalho que orientem as empresas e sirvam como 

guia para a perseguir. Uma metodologia aplicada a uma organização não pode esquecer que a 

satisfação do cliente é o centro de todos os objetivos e para tal deve ter como meta a eliminação 

de desperdícios, processos e desempenho da empresa para diminuir o espaço temporal entre o 

pedido do cliente e a sua entrega. 

A designação Metodologia “Lean”, que se origina do Japão, na indústria 

automobilística e ao verificar os resultados positivos, se expande para outros setores, advém da 

filosofia de utilizar menores quantidades de tudo em comparação com a produção em massa 

resultando em menos defeitos e produzir uma maior e sempre crescente variedade de produtos, 

na tentativa de alcançar a perfeição. Para a Metodologia “Lean” deve-se sempre melhorar os 

processos produtivos, e a empresa deve mudar com as exigências do mercado. Assim, a busca 
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da perfeição, ou seja, da melhoria contínua deve ser algo permanente nas organizações que 

desejam se tornar competitivas (ARANTES; 2012). 

Segundo Valente et al. (2012), com a massificação da produção houve aumento do 

desperdício da matéria prima e a desconsideração do fator humano, o sistema Toyota de 

Produção deu origem a um movimento apelidado de “Lean Manufacturing” ou “Lean 

Management”, que evolui fortemente para além do setor industrial.  O problema da qualidade 

em empresas complexas, que conta com múltiplos profissionais, com interesses variados, mas 

com foco somente nos objetivos, levou à associação de três grandes referências a nível 

metodológico com apelo às filosofias orientais: TQM – “Total Quality Management” (Gestão 

pela Qualidade Total); “Lean Six Sigma”, uma estreita ligação entre TPS – “Toyota Production 

System”, que se tornou mais tarde no “Lean”, e a utilização das ferramentas da qualidade. 

De acordo com Bertani (2012), o sistema de produção que enfatiza a redução de 

desperdícios e tem como objetivo a satisfação do cliente já foi consagrada no setor produtivo e 

tem grande influência no setor de serviços, este sistema se denomina “Lean” e é derivado do 

STP, que oferece uma série de ferramentas permitindo atender as demandas do mercado. 

Segundo Abrantes (2012), para atingir o sucesso as organizações dependem de como 

são capazes de se adaptarem e atingir as melhores práticas de gestão, a globalização empurra 

as empresas na busca da eliminação de desperdícios e custos. A Metodologia “Lean” se baseia 

nestes princípios, sendo necessário que a empresa que utiliza esta filosofia tenha uma visão do 

todo na aplicação de seus processos e as ferramentas “Lean” permitem enraizar na cultura 

organizacional esta visão. 

Para Sousa (2013), o setor de manutenção é fator de maior importância nas empresas, 

pois as exigências que o mercado obriga a buscar novas técnicas e metodologias, que abordam 

a melhoria contínua do processo através de uma variedade de ferramentas e métodos, sendo 

necessário reduzir o desperdício e ações e estabelecer uma ligação de todas as etapas que 

contribuíam com valor. A melhoria de serviços é sempre possível e a Metodologia “Lean” não 

é dispendiosa e pode assegurar bons resultados. 

De acordo com Scherer e Ribeiro (2013), ao conhecer a Metodologia “Lean” as 

empresas devem prever os riscos de fracasso, sendo uma das ferramentas para gerenciar tais 

riscos é o “benchmarking”. Deve-se verificar se os resultados estão alinhados com as estratégias 

da organização, gerando melhorias para todos os membros e clientes da empresa, não visando 

produzir ganhos localizados. Para tal a Filosofia “Lean” exige comprometimento da alta 
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diretoria, a liderança das chefias operacionais, aliada a pró atividade dos colaboradores e 

principalmente o aceite de mudanças que o pensamento enxuto impõem. 

Segundo Kiste e Miyake (2014), a melhor forma de selecionar fornecedores é olhar 

além dos resultados presentes e verificar o potencial de melhoria futura. Através da abordagem 

do pensamento enxuto, amplamente divulgada na literatura, é possível selecionar fornecedores 

de acordo com os objetivos de qualidade, custo e entrega, considerando importante avalia-los 

com base não apenas no seu desempenho passado ou na experiência dos profissionais de 

compras, mas nas suas  competências operacionais em atingir os seus objetivos de qualidade e 

eficiência. 

O sucesso obtido pela empresa Toyota com a criação do Sistema Toyota de Produção 

ou Manufatura “Lean” foi estudado de forma mundial gerando diversas abordagens e aplicados 

a diversos setores com sucesso gerando metodologias como “Lean Hospital”, “Lean Logistics”, 

“Lean Service”, “Lean Office” ou “Lean IT”. Apesar de muitas destas aplicações serem 

recentes, o uso do pensamento enxuto tem dado retornos através da eliminação de desperdícios, 

do olhar para o fluxo de valor e entendimento do real valor para o cliente final. A academia 

considera que os princípios do pensamento enxuto podem ser aplicados em processos 

individualmente mesmo quando não aplicado em um sistema como um todo. O foco no cliente 

gerado por essa utilização e os resultados obtidos abrem espaço para a criação de ferramentas 

específicas para a resolução de problemas, específicos, genéricos e semelhantes (AZEVEDO; 

2014). 

De acordo com Pedrão (2014), a estratégia de sucesso utilizada sobre o gerenciamento 

de projetos, deve se preocupar com o controle dos recursos. Neste sentido, a aplicação dos 

conceitos “Lean” torna-se uma ferramenta importante para redução dos desperdícios e aumento 

da eficiência no uso dos recursos, utilizando a simplificação contínua dos processos e dos 

fluxos. Nos anos 1990, os princípios “Lean” começaram a ser utilizados por diversas empresas 

se tornando uma ferramenta efetiva para os gestores agilizar os ciclos das atividades, controlar 

os recursos, reduzir os desperdícios e como consequência aumentar a eficiência. 

O termo “Lean”, surgiu como sinônimo para o Sistema Toyota de Produção e foi 

classificado assim pelas seguintes razões: i) requer menos esforço humano na produção; ii) 

menos investimento por unidade de produção; iii) menor número de fornecedores; iv) 

quantidade menor de peças em estoque em cada etapa do processo; v) menor número de 

defeitos; vi) menos acidente de trabalho vii) significativas reduções de tempo entre o conceito 

de produto e o pedido feito pelo cliente (PEDRÃO; 2014). 



35 

 

 

 

 

Segundo ainda Pedrão (2014), a Metodologia “Lean” se aplica por cinco princípios: 

i) identificar valores; ii) mapear fluxo de valores; iii) criar fluxo de valores; iv) atender 

demandas e v) buscar a perfeição, sempre utilizando as informações provenientes dos clientes 

em busca da perfeição, tendo como objetivo a eliminação dos desperdícios. 

Segundo Franco (2014), os conceitos e técnicas usados na indústria de automóveis, 

baseados na redução dos desperdícios e na melhora contínua provou as grandes vantagens 

competitivas na produção industrial. Esta mentalidade “Lean” cresceu e se adaptou aos diversos 

segmentos laborais. Vale ressaltar que as grandes, médias e pequenas empresas necessitam de 

ferramenta e método de gestão competitivo e seguro, pois possuem questões que não podem 

ser desconsideradas, como a concorrência, os aumentos de encargos sociais, mão de obra 

dispendiosa e preocupação com o meio ambiente, sendo necessário um método de gestão com 

princípios que elimine desperdícios e agregue valor ao produto.  

Segundo Karawejczyk (2014), o momento atual caracteriza-se por ser um período de 

grandes desafios para superar as dificuldades que atingem os conceitos e significados sobre o 

mundo do trabalho que se tornou mais competitivo.  O trabalhador reconhecer as mudanças de 

trabalho marcada pela passagem de um contexto de trabalho material para um imaterial, que 

hoje são caracterizados pela velocidade; flexibilidade e integração, seja entre os funcionários; 

setores ou grupos de empresas, quando realizada com conceitos de eficiência e eficácia, sendo 

estes muito próprios do Pensamento “Lean”. Os conceitos básicos da Produção Enxuta deram 

origem ao Pensamento Enxuto ou Mentalidade Enxuta e são testadas frequentemente dentro 

dos setores de administração, desenvolvimento de produto e produção nos variados segmentos 

industriais e de serviços de forma a especificar e alinhar valor, sem interrupção e de modo cada 

vez mais eficaz. 

Segundo Sarmento (2015), a Filosofia “Lean” busca a compreensão do trabalho 

rotineiro e como se organiza, para poder elaborar propostas de eliminar os desperdícios e 

aumentar a eficiência das organizações. Apesar de não haver barreiras para a aplicabilidade 

desta metodologia, deve-se levar em consideração o contexto em que tal filosofia se insere para 

determinar o sucesso dos resultados.  

Segundo Nirwan e Dhewanto (2015) a “Lean Startup Metodology” (LSM) é uma nova 

abordagem de fazer negócios, evoluida da Metodologia “Lean”, concentrando-se em testes 

ágeis e aprendizagem, que enfatiza a importância de aprender com o cliente para produzir 

produtos que o atendam perfeitamente. É um processo interativo onde há um desenvolvimento 
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conjunto do problema, produto e cliente fazendo surgir um protótipos que permitem a 

organização minimizar o desperdício, o tempo e o dinheiro. 

 De acordo com Dal Zouto (2015) o conceito de Mentalidade Enxuta formulado no 

início da década de 1990 oriundo do Sistema Toyota de Produção firmando-se como o novo 

paradigma de produtividade na manufatura industrial, evoluindo através de estudos 

acadêmicos, envolvendo entidades setoriais e governamentais e diversas atividades 

econômicas. O Pensamento Enxuto é uma técnica que permite uma empresa eliminar 

desperdícios onde quer que eles estejam e fazer com que o cliente receba a quantidade e o 

produto no momento que deseja. A palavra ‘pensamento’ é um conceito abrangente as ações 

diretas da empresa, áreas administrativas e fornecedores, gerando valor ao produto. Cinco 

princípios básicos norteiam o Pensamento Enxuto: i) a especificação do valor; ii) a identificação 

da cadeia de valor; iii) o fluxo; iv) a produção puxada e v) a perfeição. 

Ainda para Dal Zouto (2015), o termo “Pensamento Enxuto” não se restringe a um 

sistema de produção, estando diretamente relacionado a melhorias contínuas e à eficiência dos 

processos produtivos, com a utilização de ferramentas e práticas de gerenciamento e controle 

da produção. A busca pela excelência na qualidade dos serviços prestados é uma verdade 

indiscutível, a cobrança pela qualificação é imensa, a competitividade está cada vez mais 

acirrada entre as empresas e o cliente está cada vez mais esclarecido e exigindo vários modelos 

de gestão que podem ser aplicados, tanto no setor público, como no privado. A administração 

pública visa o interesse da coletividade e faz a defesa do bem comum, fundamentados nos 

princípios e legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, finalidade, continuidade, 

indisponibilidade e igualdade. 

Para Carvalho e Frota (2015), é inquestionável o valor da implantação da mentalidade 

enxuta na área pública, pois o pensamento “Lean” suplantou a área do processo industrial, 

chegando aos escritórios, instituições de ensino e saúde com a finalidade de enxugar os 

processos, eliminar o desnecessário, reduzir os custos associados ao processo a ser submetido. 

Ao ser aplicado na gestão pública gera benefícios reais aos cidadãos-clientes que utilizam os 

serviços públicos. 

Os estudos de Jasti e Kodali (2015) verificaram um crescimento da literatura 

relacionada a Metodologia “Lean” nos últimos 25 anos, reforçando que seu conceito tem grande 

impacto sobre acadêmicos, profissionais e consultores, havendo maior aplicação dos princípios 

“lean” nos países desenvolvidos e no campo de manufatura quando deveria ser aplicado em 

todas  as atividades de uma organização. O estudo também sugere que deve haver maior 
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entrosamento entre teoria e prática. Para obter melhores resultados. Observou-se, também, que 

o número de publicações está aumentando no setor de serviços.  

Para Jasti e Kodali (2015), as práticas LP são aplicadas em partes e não em  todas as 

atividades da organização, sendo que cada setor de uma empresa precisa de algum tipo de 

metodologia sistemática específica. 

Muitas empresas buscam introduzir práticas “Lean” nos seus produtos para ganhar 

vantagem competitiva no mercado. No entanto, tais práticas fora da indústria não são simples  

especialmente quando é implantada em áreas funcionais que diferem significativamente da 

fabricação. Na atualidade, o conceito “lean” que foi desenvolvido a partir do contexto da fábrica 

atende todas as organizações atuando em áreas de liderança, funções de escritório, 

desenvolvimento de novos produtos, saúde, áreas militares e também organizações públicas. 

(WELO, RINGER; 2015) 

No contexto econômico atual, Ruppenthal (2015) considera a necessidade das 

empresas se ajustarem com o objetivo de diminuição de custos e aumento de sua produtividade. 

Se em outros tempos empresas mal administradas tinham resultados satisfatórios, atualmente é 

fundamental para a sua sobrevivência e o uso de seus administradores práticas da Metodologia 

“Lean”, ocasionando uma mudança de tradição e comportamento, pois a adoção de tal filosofia 

demonstra que ações como a busca pela melhoria contínua pode representar ganhos para as 

empresas que a executam.  

Segundo Vieira (2015), o surgimento de novos padrões de consumo leva as empresas 

a se tornarem mais criativas e flexíveis para atender ao mercado consumidor forçando a 

exploração de novos caminhos a fim de obter vantagens competitivas, dentre as estratégias, 

tem-se então a implantação do Pensamento “Lean” cujo objetivo é melhorar a gestão de 

processos e a produção. Produção Enxuta, Mentalidade Enxuta e Sistema Toyota de Produção 

são termos cambiáveis e complementares pois ao se falar em Sistema Toyota de Produção 

associa-se Produção Enxuta e vice-versa e a forma de raciocínio, os princípios, conceitos e 

técnicas sobre administração da produção, é referido como Mentalidade Enxuta. Para o mesmo 

autor com a Metodologia Enxuta consegue-se fazer sempre melhor qualquer atividade, pois 

assim como o mercado muda, a empresa deve mudar adaptar-se às novas exigências na busca 

constante da melhoria contínua. 

 A Manufatura “Lean” vem sendo estudada e difundida desde a sua criação e para 

Ferreira (2016) a completa adoção da filosofia “Lean” desenvolve a sustentabilidade para as 

mudanças de melhoria de qualidade, redução de custos e o tempo de ciclo produtivo almejadas 
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por organizações de todo o mundo, mas sua utilização incompleta não é suficiente, devendo o 

pensamento enxuto estar em todas as suas atividades da organização sobre o risco, da 

organização não se tornar como um todo enxuta. Para o autor, o ponto chave da questão é 

implantar profundamente a Filosofia “Lean” na cultura da empresa.  

De acordo com Zhou (2016), a Metodologia “Lean” é considerada uma estratégia de 

negócios para melhorar a qualidade do serviço e as principais razões para implanta-la são 

fatores internos como reduzir resíduos, tempo e custos, melhorando as instalações, a eficiência 

e  a eficácia organizacional. Com o aumento da concorrência, as pequenas e médias empresas 

passaram a se adaptar e utilizar a Metodologia “Lean” para aumentar a competitividade, 

tornando-se um modelo de negócios popular para as organizações, cujo objetivo final é criar 

um processo suave e de alta qualidade capaz de produzir produtos bem acabados e fornecer 

serviço para satisfazer a demanda dos clientes sem desperdício. Para tal, é necessário vencer  

obstáculos como a  rejeição as mudanças culturais da empresa e a sua implantação deve ser 

iniciada a partir de uma compreensão correta da filosofia, ferramentas e programas enxutos.  

A comunidade científca mundial tem grande interesse em pesquisas referentes ao tema 

da sustentabilidade ambiental,  escassez de recursos naturais e qualidade de vida de todos os 

seres vivos e impacto ambiental causado pela ação humana. Um dos maiores problemas 

relacionados a estas questões é o desperdício, apesar do interesse em conservar, reutilizar e 

descartar os materiais corretamente, as ações são ineficazes.  a Metodologia “Lean” busca a 

redução dos resíduos e o desenvolvimento de ações sustentáveis como a redução de recursos e 

o volume de resíduos gerados é possível e traz benefícios conjuntos para o meio ambiente e 

Saúde e também elimina custos para as instituições onde a metodologia é aplicada. A 

metodologia “Lean” provou ser uma ferramenta eficiente  na melhorias dos processos de gestão 

e contribui para a causa da sustentabilidade (FURUKAWA et al.; 2016). 

Para Kisari (2017) a gestão “Lean” passou por um desenvolvimento contínuo com uma 

considerável quantidade de métodos que atualizam as  concepções anteriores  e se expandem 

para toda organização através da força de trabalho. 

De acordo com Piva et al. (2017), a relevância dos estudos sobre a filosofia “Lean” 

ocorre pelo fato de ter modificado o “modus operandi” do sistema de gestão da qualidade, 

trazendo os benefícios de melhorar a produtividade dos diversos tipos de organizações. O 

método necessita do envolvimento de todos na implantação dos processos, tornando-os 

melhores na prática ao longo do tempo, trazendo flexibilização da produção, diminuindo 

estoques, com a produção em parcelas menores, mas com extrema qualidade, trocando 
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padronização por diversificação. Segundo os autores a partir da década de 1970, com o avanço 

do estudo do sistema de manufatura enxuta, implantada inicialmente pela Toyota, o conceito 

de gestão da qualidade muda e o pensamento é a qualidade na produtividade da organização e 

assim a Motorola, em 1986, foi pioneira ao de implantar o seu sistema “Lean” mais avançado, 

o “Lean Six Sigma”. A Metodologia “Lean” enraizou nas empresas a preocupação com a 

maneira que os seus produtos eram feitos, evitando perda da produtividade da empresa e da 

qualidade do produto.  

Para os autores Borchardt e Sellitto (2002), ao ser debatido o pensamento enxuto as 

empresas consideram os recursos disponíveis como sendo os insumos, a mão de obra e os meios 

de transformação. Os aspectos relacionados com a utilização dos recursos naturais e sua 

preservação não eram considerados na luta das empresas pela eliminação de desperdício e 

criação de valor. Com as mudanças de paradigma, as empresas passam a realizar seus negócios 

com certo grau  de restrições, como controle de poluição, limitação dos recursos naturais e 

responsabilidade civil sobre danos causados por seus produtos, valorizando a preservação do 

meio ambiente com a redução do perigo potencial de produtos e processos, destinação de 

resíduos perigosos e utilização de rejeitos urbanos como matéria-prima e fonte de energia 

industrial, economia de energia, redução de embalagens, circuitos fechados de água industrial, 

ou escalonamento de tarefas e pessoal para reduzir picos de consumo de energia e trânsito de 

pessoas e bens. O gerenciamento ambiental mostra-se não apenas socialmente responsável, 

como economicamente útil. 

De Freitas et al. (2017), em sua pesquisa mostra a evolução do STP inicialmente 

desenvolvida para uma fábrica automotiva em recuperação na década de 1950/60, passando 

pelo surgimento do “Six Sigma” na empresa de telecomunicações Motorola e desenvolvida na 

General Eletric na década de 1980 até atingir o modelo “Lean Six Sigma” nos anos 2000. 

Atualmente, se trabalha com a integração da sustentabilidade com a Metodologia “Lean” e o 

“Six Sigma”, sendo que um dos impedimentos para a causa ambiental se deve ao fato que o 

desempenho econômico poderia ser prejudicado pela preocupação ambiental, mas a 

sustentabilidade apresenta potencial para gerar um sistema de melhoria mais eficaz e bem 

organizada, especialmente no Organizações que já aplicam essas estratégias. A integração entre 

“Lean”, “Six Sigma” e sustentabilidade aborda um novo de estudo pelo alinhamento da lógica 

e da abordagem sistemática da Metodologia “Lean Six Sigma” e a necessidade de um modelo 

mais prático para a Gestão e a preocupação do controle da sustentabilidade nas organizações. 
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Ainda de acordo com De Freitas et al (2017) o pensamento “Lean”, ” Six Sigma” e a 

preocupação com sustentabilidade reforça um ciclo contínuo de melhoria eficaz e melhor 

organizada, principalmente em organizações que possuem certa prática com estas 

metodologias. 

 

 

2.6. PRINCÍPIOS DA METODOLOGIA” LEAN” 

Neste tópico procura-se mostrar as principais ferramentas da Metodologia “Lean”, 

para que possa ser escolhida sua melhor aplicação na organização. 

A Metodologia “Lean” segundo, Ohno; (1997); Shaw et Ward (2003); Holweg, 

(2006); Yang et al., (2011), Simon et Canacari, (2012); Ries (2014) e Womack et Jones (2015), 

traz princípios e ferramentas denominadas” Lean” como mostra o quadro 05:  

 

 

Quadro 05 – Ferramentas e princípios da Metodologia “Lean” 

FERRAMENTAS E PRINCÍPIOS “LEAN” 

FERRAMENTA PRINCÍPIOS 

5S 

Pode ser usado em todos setores de trabalho, foi desenvolvido pelo Japão no pós-guerra 

objetivando a mobilização, motivação e conscientização de toda a empresa para a 

qualidade total, através da disciplina e organização. Seus princípios são: “Seiri”/utilização 

(separar o necessário do desnecessário); “Seiton”/organização (por cada coisa em seu 

devido lugar); “Seiso”/limpeza (limpar e cuidar do ambiente de trabalho); 

“Seiketsu”/higienização (crias normas), “Shitsuke”/disciplina (todos ajudam).  

 O objetivo é eliminar o que não serve mais, organizar e manter limpo o espaço, criar 

normas claras de organização e incentivar a melhoria contínua. 

Comprometimen

to dos 

funcionários e 

gerência 

Busca por qualidade e eficiência das organizações que necessitam a cada dia do empenho 

das pessoas no trabalho, resultando em aumento da qualidade e autonomia e menor 

resistência as mudanças. Buscam-se times funcionais e integração das funções. 

Desafiar clientes 

e fornecedores 

Zelar pelo relacionamento com seus clientes, fornecedores e parceiros como se fossem 

seus próprios colaboradores, oferecendo desafios e auxiliando-os no seu desenvolvimento. 

Descentralização 

da 

responsabilidade 

Reduzir o tempo nas tomadas das decisões, aumentando a autonomia e a busca na 

simplicidade dos processos. 

Desenvolvimento 

de pessoas 

Condição essencial para o sucesso de uma organização. A empresa trabalha ativamente 

para promover um ambiente de trabalho que estimule o desenvolvimento de competências 

na organização. 

“Empowerment” 

(descentralização 

de poder) 

Maior participação dos trabalhadores nas atividades da empresa dando maior autonomia 

de decisão e responsabilidades. 

Ferramentas de 

controle de 

qualidade 

Técnicas que se podem utilizar com a finalidade de definir, mensurar, analisar e propor 

soluções para problemas que eventualmente são encontrados e interferem no bom 

desempenho dos processos de trabalho.  

Fluxo contínuo 

Produtos, materiais, informações, pessoas que se movem continuamente parando somente 

quando há valor agregado diretamente. Em um fluxo continuo ideal, não há atrasos e o 

tempo de ciclo do processo é igual ao tempo de ciclo teórico. 

http://www.logisticadescomplicada.com/category/qualidade/
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FERRAMENTAS E PRINCÍPIOS “LEAN” (conclusão) 

FERRAMENTA FERRAMENTA 

Gestão visual 
Aplicação de informação de forma visual, permitindo a detecção rápida de operações 

anormais, uma ajuda aos operadores para completarem as funções mais rapidamente e 

promover a standardização de processos. 

“Heijunka” 

(nivelamento da 

carga de 

trabalho) 

Nivelamento das quantidades e tipos de produtos. Aumentando a flexibilidade, redução de 

tempo e desperdícios. 

“Just in time” 

Sistema administrativo de produção que determina o que deve ser produzido, transportado 

ou comprado na hora exata. Pode ser aplicado em qualquer organização, para reduzir 

estoques e custos. É uma maneira rítmica que não causa stress par a organização 

“Kaizen” 

Mudar para melhor, passa a noção de melhoria contínua na vida em geral, seja ela pessoal, 

familiar, social e no trabalho. No contexto empresarial, é uma metodologia que permite 

baixar os custos e melhorar a produtividade. 

“Kanban” 
Termo de origem japonesa que significa cartão, servindo para indicar o andamento dos 

fluxos de produção em empresas de fabricação em série, evitando excessos de produção. 

Manutenção 

preventiva total 

(TPM) 

Sistema desenvolvido no Japão a fim de eliminar perdas, reduzir paradas, garantir a 

qualidade e diminuir custos nas empresas com processos contínuos. 

Mapeamento do 

fluxo de valor 

Ferramenta de comunicação, planejamento e gerenciamento de mudanças, que direciona 

as tomadas de decisões das empresas em relação ao fluxo, possibilitando ganhos em 

indicadores de desempenho interessantes. 

Mapeamento de 

processos 

Conhecer bem os procedimentos existentes, definir claramente a responsabilidade de cada 

indivíduo e a sequência de atividades do fluxo. 

“Milk-run” 

Sistema de coletas programadas de materiais, que utiliza um único equipamento de 

transporte, com rotas e horários pré-determinados, que realiza coletas e entregas de 

materiais nas quantidades necessárias para consumo no destino final. 

Sistema de 

integração 

vertical 

Cada membro do processo produz um produto diferente e os produtos combinados 

satisfazem uma necessidade, reduzindo tempo e aumento da qualidade. 

Redução da base 

de fornecedores 

Avaliar o desempenho dos fornecedores, preços praticados, sua evolução e empenho em 

termos de melhorias, no sentido de aprimorar a qualidade e produtividade, bem como 

possibilitar alguma vantagem na estrutura de custos. 

Tecnologia 

confiável e 

testada 

Utilizar somente tecnologias confiáveis e certamente eficazes em seus processos, gerando 

aumento de qualidade e autonomia e redução de desperdícios e tempo. A tecnologia dever 

ser puxada pela produção, e não empurrada para ela. 

Trabalho 

padronizado 

Procedimentos específicos realizados pelos funcionários baseados no tempo “takt” (ritmo 

de produção necessária par atender a demanda), sequência de trabalho e estoque padrão, é 

resultado do “Kaizen” e também a base para que futuras melhorias possam ser feitas na 

empresa 

Troca rápida de 

ferramentas 

(TRF) 

Utilizado para analisar e reduzir significativamente o tempo de trocas e ajustes entre 

produções diferentes reduzindo o tempo e desperdícios. 

Fonte: Base de pesquisa de autores citados acima. 

 

Segundo SRICHAI et al (2014), os países em desenvolvimento devem abraçar o 

pensamento enxuto dirigindo-o a redução do custo, da burocracia e do desperdício. Segundo 

Oliveira (2014) a tecnologia padrão “Lean” visa avaliar o custo da qualidade e redução de erros 

no processo de melhoria buscando apresentar o produto/serviço de uma forma mais transparente 

ao cliente/consumidor. E De acordo com Oliveira (2013), o maior objetivo da metodologia 
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“Lean” é trazer satisfação ao cliente através de sua metodologia de processo de melhoria de 

qualidade. 

Segundo Maskell (1991), a Produção Enxuta não pode ser medida por Sistemas de 

Medição tradicionais, pois ela possui outro foco, ao utilizar sistemas tradicionais, os operadores 

e supervisores são levados para direções diferentes, enquanto que a Produção Enxuta afirma 

que se deve trabalhar com as necessidades dos clientes e com a evolução das melhorias no 

sistema como um todo.  

 

2.7   IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA “LEAN” 

Este tópico apresenta conceitos sobre  vantagem e como deve ser implantada a 

Metodologia “Lean” ,o ambiente esperado e quais condições ideais para o sucesso de uma 

implantação com tais conceitos. 

Borchardt e Sellitto (2002) referem-se à implantação dos princípios do pensamento  

“Lean”, que se baseia na eliminação completa de qualquer tipo de perda, ao campo da 

preservação dos recursos ambientais.  Verifica-se que é grande a má gestão dos recursos 

naturais gerando desperdícios industriais, sendo necessário eliminar este erro com os princípios 

básicos do pensamento “Lean” e também haver a conscientização que o ambiente  pertence à 

cadeia de valor e qualquer desperdício de recursos devem ser evitados para não gerar danos a 

ele. O pensamento enxuto faz com que o valor definido pelo consumidor flua continuamente 

com o objetivo de produzir desperdício zero, incluindo aqui todo recurso natural utilizado ou 

desgastado durante a manufatura ou de descarte posterior ao uso dos produtos. 

Segundo Kuhn (2007), observa-se um ambiente globalizado onde a variedade, a 

velocidade e a flexibilidade são itens fundamentais para o sucesso de muitas empresas. Para 

enfrentar esta situação as organizações veem-se obrigadas a adotar medidas para transformar 

seus processos em busca dos altos níveis de desempenho, utilizando ferramentas e sistemas 

gerenciais que as auxiliam sem abrir mão da qualidade, de produtos ou serviços prestados que 

já não é mais um diferencial competitivo e sim um item básico e fundamental. Para tal, a 

Metodologia “Lean” se encaixa perfeitamente em empresas multiprodutos ou multisserviços e 

sua implantação deve ser pensada de forma sistemática, pois se adapta perfeitamente aos 

objetivos estratégicos estabelecidos. Deve-se verificar a cultura organizacional, o tamanho e 

tipo de ferramenta metodológica para que se obtenha o sucesso desejado. 

De acordo com Milani (2010), o sistema produtivo anteriormente era classificado 

como um conjunto de processos que transforma matéria-prima em produto acabado, mas esta 
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visão tem ganhado nova conceituação, pois agrega novas técnicas gerenciais de planejamento 

e controle de produção. Para se tornar competitiva e garantir produtividade, as organizações 

necessitam de uma gestão que se comprometam com a melhoria contínua, com a mudança e 

inovação organizacional. A produção enxuta tem papel diferenciador, pois está diretamente 

ligada à capacidade que as empresas alcançam para planejar estrategicamente suas operações 

produtivas.  Para o autor, os estudos de administração e gestão demonstram que a redução dos 

custos e desperdícios, melhor conformidade e aumento da satisfação dos clientes no processo 

produtivo são as principais motivações para uma eficiente implantação. Além disso, com a 

implantação da produção enxuta há possibilidade de melhores programação, condições e 

desempenho de trabalho. Alguns problemas são encontrados, principalmente no que tange ao 

planejamento estratégico da mudança: tempo, orçamento, informação insuficiente; falta de 

cultural organizacional, esclarecimento das metas e comprometimento dos gestores que 

esperam que os resultados esperados do processo de mudança sejam mais importantes que o 

próprio sistema e isto se deve à falta de compreensão da filosofia da metodologia.  

Segundo Maia et al. (2011), a forma de como vai ser implantada a Metodologia “Lean” 

depende de como a organização vai ser preparada e como atingir a sensibilização das pessoas à 

mudança, sendo um trabalho demorado e nem sempre fácil. Logo tal implantação deve ser feita 

em etapas bem planejadas criando-se uma metodologia que permita diminuir o seu tempo para 

atingir os objetivos pretendidos, de uma forma mais organizada e eficiente. Ainda de acordo 

com os autores, durante o processo de implantação surgem obstáculos e para superá-los é 

necessário que o processo seja feito com uma estratégia bem definida, com a gestão de topo 

envolvida no processo divulgando de forma clara e consistente os planos de ação, e tenha 

conhecimento real da produção e das suas necessidades; divulgar a situação atual da empresa, 

e o caminho a atingir. Mas o trabalho não finda com a implantação, é necessário manter as 

mudanças positivas e enraizá-la na cultura da organização, fazendo uma manutenção constante 

na busca da melhoria contínua. Só desta forma compensa o tempo dispendido na sua 

implementação e não permite que o processo regrida. 

Segundo Abrantes (2012), o sucesso da Toyota levou inúmeros pesquisadores a 

estudar seu sistema de produção que descreve detalhadamente o sistema, técnicas e ferramentas, 

descrevendo casos de transformações bem-sucedidas, porém uma empresa “Lean” não pode se 

limitar a implementar um conjunto de ferramentas, devendo buscar a melhora do desempenho 

da organização como um todo para que seja realmente implantada a Metodologia “Lean”. 



44 

 

 

 

 

Marodin e Saurin (2012) entendem a implantação como a forma de  se passar da teoria 

à prática em uma organização e a Metodologia Enxuta, vem crescendo continuamente, devido 

ao constante uso destes sistemas nas organizações, sejam privadas ou públicas, de grande ou 

pequeno porte e a literatura acadêmica vem demonstrando as diversas linhas de pesquisa que 

atuam na área da Engenharia de Produção: o aspecto histórico; métodos, processos e 

ferramentas de implantação; fatores que afetam tais processos; avaliação das implantações e 

adaptações a setores específicos. Sendo possível, aprofundar o conhecimento sobre o tema, 

demonstrando cada vez mais importância para o meio empresarial de Processos “Lean” que 

possam gerar corte de custos, eficiência e produtividade. 

Segundo Dos Santos et al. (2012), é necessário oferecer diferenciais em relação aos 

concorrentes, sendo que um dos mais importantes é oferecer o menor preço sem perder a 

qualidade, logo as empresas devem otimizar seus recursos gerando processos que reduzam ao 

máximo o custo de produção. O pensamento Enxuto atua de maneira total para atingir tais metas 

e, com o decorrer do tempo os resultados obtidos justificam qualquer investimento que as 

organizações fazer para implantar este tipo de sistema. 

Segundo Marchini (2012), as organizações buscam metodologias que assegurem o 

aumento da sua produtividade e a redução de custos nos produtos, processos e serviços se 

adequando as solicitações cada vez mais exigentes de seus clientes para se tornarem mais 

competitivas no mercado. A aplicação de técnicas e ferramentas da Metodologia Enxuta, que 

combina as vantagens da produção artesanal e em massa, contribuindo para a redução de custos 

e aumento da flexibilidade nas empresas, vem evoluindo para outras áreas não industriais como 

o setor de serviços. Para autora, apesar da dificuldade da aplicação de ferramentas enxutas para 

o setor de serviços, ela avança lentamente, adaptando-se às características dos novos processos 

e ainda assim, contribuindo com bons e expressivos resultados. 

Segundo  Manville et al. (2012), As abordagens “Lean” asseguram um fluxo suave e 

ininterrupto da organização ao produzir apenas o que é exigido pelo cliente, sendo uma 

abordagem centrada na melhoria da capacidade operacional, sua implantação também pode ser 

considerada estratégica, no sentido de seguir uma determinada situação ou circusntância 

empresarial. Sua implantação bem sucedida traz uma série de benefícios potenciais que 

incluem: aumentar a moral dos funcionários; reduzir a variabilidade nos processos e fortalecer 

as decisões da gestão. No entanto, é essencial montar tal abordagem na base dos colaboradores, 

mesmo que estes demorem um pouco para entender o processo, gerando nos funcionários maior 
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responsabilidade a longo prazo e, naturalmente, levando a um maior Satisfação, níveis de 

motivação e, finalmente, níveis de serviço.  

Segundo Brito (2013), a implementação de práticas enxutas vai ao encontro com os 

ideais da administração gerencial pública, assegurando a eliminação dos desperdícios: tempo, 

espera e movimentação desnecessária ao longo do processo gerencial e garantido rapidez e 

qualidade nos serviços. Eliminando ou reduzindo a morosidade das ações no serviço público, 

que se equipara a uma administração burocrática com excesso de regras que dificultam o 

andamento e a realização de determinadas atividades, gerando ineficiência ao atendimento do 

cidadão. As práticas “Lean” poderão dar maior dinamismo e mobilidade das ações e objetivos 

das organizações públicas, reduzindo os orçamentos destinados sem comprometer a qualidade 

das atividades fins que se destinam. 

Segundo Oliveira E. (2013), uma das indústrias mais difíceis de gerenciar é a da 

construção, caracterizando-se por atividade nômade, com produto único, custo elevado de 

produção e grande inércia em mudanças comportamentais. Mas a Metodologia “Lean” se aplica 

perfeitamente neste cenário, para tal, deve-se levar em conta ao implantá-la, a busca da 

integração dos colaboradores e a transmissão do conhecimento para todas as fases de produção, 

disseminando os conceitos nos canteiros de obra para redução dos desperdícios e maior 

otimização da produção, concomitantemente com ações nos escritórios que planejem processos 

visando a redução dos custos sem a perda da qualidade do produto. 

De acordo com De Castro (2013), ao implantar os princípios simples do “Lean” pode-

se obter ganhos de produtividade e qualidade, com baixo investimento, mas dois fatores são 

fundamentais: organização nos processos e comprometimento de todos. Estes fatores são 

responsáveis na mudança de paradigma dos gestores a planejar e se preparar para ter capacidade 

de focar não nos processos, mas sim nos desperdícios, não desconsiderando o valor para o 

cliente. 

Para Aij et al (2013), implementar o Pensamento “Lean” é um desafio, devido ao 

ambiente ambíguo e complexo das organizações, podendo ser facilitada com o envolvimento 

da alta administração; a presença diária de liderança no ambiente de trabalho, ações que 

removam as barreiras percebidas, recursos suficientes e tempo para melhorias. Para tal 

implantação ser bem sucedida é fundamental o envolvimento de todos. 

A maioria dos gestores utiliza os conceitos “Lean”, em situações de restrição de prazos 

e custos e uma grande vantagem competitiva é que sua implementação não requer investimentos 

em tecnologia e treinamento. A Metodologia “Lean” pode ser implementada em qualquer 
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situação, pois possui abordagem simples e padronizada que traz respostas rápidas sendo que o 

envolvimento das equipes é fundamental para o sucesso e o papel do gestor é de simplificar e 

trazer estes conceitos para o dia a dia de trabalho, logo a filosofia “Lean” sai do âmbito dos 

gestores e vai sendo assimilada pelas equipes, gerando assim uma cultura organizacional 

voltada para a eliminação do desperdício e por consequência mais produtiva. Ela superar um 

ambiente de trabalho eficiente, gerando grupos geradores de ideias de alta qualidade, trazendo 

uma enorme realização profissional aos envolvidos. Quando se atinge este nível organizacional 

durante as fases iniciais de implantação “Lean”, é importante promover o impacto positivo das 

mudanças nos processos e divulgar as melhorias, e fazer com que todos se sintam parte da 

equipe e responsáveis pelo ocorrido (PEDRÃO, 2014). 

Segundo De Oliveira (2014), o aumento da demanda de mercados, sejam industriais 

ou terceiro setor, tem levado à busca intensa na melhora dos níveis de eficiência nas 

organizações. A partir da criação do Sistema Toyota de Produção, que vem sido aprimorado 

em diferentes organizações, passou a ser aplicado também aos ambientes hospitalares. Por ser 

relativamente novo no meio acadêmico, o “Lean Healthcare” apresenta pouco estudo sobre seu 

padrão de aplicação, no entanto já é percebido resultados positivos, tais como: redução dos 

tempos de espera dos pacientes, menores custos com inventário e um aumento do faturamento. 

No Brasil há casos de sucesso de hospitais implementando o “Lean” como alternativa de 

redução de falhas no processo no atendimento a pessoas. Assim, os problemas notórios no 

sistema de saúde brasileiro são: erros médicos, baixa qualidade no tratamento e longas filas de 

espera, que geram aumento de custos, sobrecarga de pacientes insatisfeitos e aumento do 

trabalho médico criando um ambiente estressante que precisa de reorganização de processos, 

podem ser tratados usando as ferramentas do “Lean” para conseguir melhorias. 

Segundo Victor e Carpinetti (2014), ao implementar um sistema de produção enxuta, 

baseado em conceitos e técnicas de redução de resíduos, torna-se fundamental avaliar e  decidir 

que tipos de resíduos deve ser diminuido em primeiro lugar: transporte; inventário; movimento; 

espera; superprodução e defeitos. O FMEA (Adaptação do Modo de Falha e Análise de 

Defeitos) contribui para este  problema ao analisar falhas na implantação da produção “Lean” 

relacionadas a quatro recursos críticos: i) pessoas; ii) materiais; iii) equipamentos e iv) horários. 

Para o autor o roteiro para a implementação depende de necessidades específicas relacionadas 

com os modos de redução dos resíduos, planejando quais ações e de que modo implementar  

primeiro, pois esta decisão afeta  o sucesso dos processos enxutos a longo prazo, mas uma  
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abordagem sistemática para decidir o que eliminar ou reduzir primeiro pode ajudar na 

implantação e sustentabilidade de uma produção  enxuta. 

Segundo Albliwi (2014), o Pensamento “Lean” é uma estratégia de negócios bastante 

popular para a melhoria contínua (MC) nos setores de manufatura, serviço e público, sendo o 

principal objetivo de qualquer organização que deseje alcançar a qualidade e excelência 

operacional. Contudo variados autores argumentam que, embora as empresas tenham 

implantado com êxito iniciativas MC com  Metodologia “Lean”, um número significativo delas 

não obteve quaisquer benefícios com a sua implantação e outras não conseguiram alcançar os 

resultados esperados. Estas falhas e insatisfações não são por causa de uma escassez de 

programas de melhoria e, sim, porque a maioria das empresas não prestou atenção em fatores 

críticos de sucesso durante a implantação, como: i) falta de planos estratégicos e metas; ii) o 

compromisso de envolvimento  da adminsitração; iii) treinamento; iv) falta de recursos 

humanos, técnicos e financeiros; v) resistência à mudança, atitudes e hábitos nocivos à  

organização e  vi) finalmente a comunicação, com os trabalhadores. O autor considera também 

que CEO’s das organizações devem prestar atenção aos fatores críticos de sucesso e devem 

estar conscientes das falha que ocorreram em outras organizações e estar de prontidão e ao 

iniciar qualquer implementação. Os gestores devem apoiar as equipes, uma vez que o seu apoio 

é fundamental para atingir o sucesso.  

Para Suetina et al. (2014), parece ser  difícil e decepcionante para empresas sem 

experiência adquirir o conceito de Metodologia “Lean” gerando recusa a continuar esta adoção. 

Para tal, é necessário na implementação da metodologia a introdução de ferramentas de 

manufatura enxuta que possibilitarão a formulação de uma visão sistêmica desta filosofia na 

empresa para futuramente obter uma série de vantagens competitivas. Para a melhoria da 

eficiência na realização das reformas baseadas em ferramentas de produção enxuta, de acordo 

com os autores, é necessário elevar o nível da administração geral, estabelecer metas 

mensuráveis, realizáveis e claramente definidas. Logo, é aconselhável começar com a 

elaboração de um programa de renovações “Lean-program”, que visam a adoção de princípios 

de Metodologia “Lean” em todo o empreendimento, pois cada implantação possue suas próprias 

peculiaridades e características tornando-as distintas de outras e exigindo a correções únicas 

dos métodos de gestão sendo realizadas de forma contínua e universal. 

Para Pinotti (2014), o aumento da concorrência e do nível de exigência dos 

consumidores leva as empresas de todos os setores a buscarem formas de garantir vantagens 

competitivas, utilizando então práticas para melhoria de processos que produzam economia de 
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custos. Um método bastante utilizado é o “Kaizen”, ou Melhoria Contínua cujo princípio é 

eliminar desperdícios existentes em uma organização.  

Foi possível constatar para Pinotti (2014) que os fatores de sucesso e os desafios de 

implantação e de sustentabilidade são semelhantes aos encontrados na manufatura e em outras 

áreas de serviços, pois Ferramentas “Lean”, desenvolvidas para melhoria de processos na 

manufatura, também são aplicáveis na área de serviços ou em qualquer organização com 

sucesso, pois ela evolui de uma forma única e que se adapta a diferentes condições. 

Em uma competição contínua, as universidades redesenham seus processos para 

reduzir a sobrecarga administrativa e melhorar os serviços prestados aos seus clientes e 

usuários, despertando cada vez mais interesse no “Lean”, que é uma abordagem estruturada 

para a melhoria do processo, garantindo que os membros das equipes tenham as ferramentas 

necessárias para monitorar, revisar e aprimorar os processos.  Para a implementação bem-

sucedida desta metodologia, é fundamental que qualquer Instituto de Ensino Superior (IES) se 

prepare, antes de iniciar qualquer implantação, pois a caminhada em direção a melhoria de 

processos não é feita sem desafios. Os gestores dos processos geralmente expressam 

impaciência por uma solução, uma vez identificado um problema, sem ter uma compreensão 

detalhada das melhorias que são procuradas, devendo haver responsabilidade pela medição e 

melhoria contínua do desempenho do processo aplicado (SVENSSON et al.; 2015). 

Oliveiira (2015) considera que nos dias atuais muitas empresas implantam a 

Metodologia “Lean”, cujo principal objetivo é alcançar a satisfação do cliente, buscando 

processos de melhorias no sistema de produção/serviços de uma organização, seja de grande ou 

pequeno porte. Esta implantação gera diversos benefícios como: i) redução de erros em 

processos; ii) desperdícios; iii) controle de qualidade. Fornecendo ao gestor a capacidade de 

planejar de forma eficiente metas, cortar custos e trazer aumento de produtividade e 

lucratividade para as empresas. 

Segundo Carreira e Sobrinho (2015) um desafio que deve ser encarado com maior 

atenção é fazer a integração com os funcionários, mostrando a importância que cada processo 

e pessoa dentro de suas funções específicas estão ligados entre si e que a atividade não acaba 

em si mesma.  

A implantação de estratégias de melhoria de negócios como “Lean”, “Six Sigma”, 

e outras similares, traz seus próprios desafios. A falta de consciência dos benefícios  “Lean” e 

a falta de comprometimento e apoio das equipes executivas dificultam a cultura de melhoria 

contínua, sendo uma barreira fundamental na introdução e implementação bem sucedidas de 
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tais iniciativas. Os projetos de melhoria contínua e as estratégias de objetivos trazem inúmeros 

benefícios da questão resultante da implementação “Lean”, incluindo: i) mudanças positivas 

culturais quando o pessoal compreende o conceito “Lean”,  permitindo chegar a soluções 

eficazes; ii) capacitação do pessoal, permitindo-lhes tomar decisões-chave e implementar 

mudanças em seus processos e oferece uma oportunidade para haver envolvimento na melhoria 

dos processos e atividades (THOMAS; 2015). 

As Ferramentas da Metodologia Enxuta auxiliam as empresas a ter maior controle na 

produção e na gestão de suprimentos, procurando evitar retrabalhos e desperdícios, para Dal 

Zouto (2015) a Metodologia Enxuta não se baseia em implantação de novas tecnologias, ela 

propõe ideias e soluções alternativas para a melhoria dos processos através da racionalização 

das atividades e otimização dos fluxos existentes, podendo ser destacada como uma das 

melhores soluções para o sistema de gerenciamento. Embora pareça ser um processo de fácil 

implantação, na aplicação dessa metodologia precisa-se de muita dedicação, empenho e 

organização, para que seus resultados sejam alcançados com sucesso, pois se trata de uma 

mudança não somente administrativa, mas cultural. 

Segundo Viera (2015), a metodologia “Lean” pode ser implantada em qualquer 

empresa com problemas de falta de eficiência e desperdícios, buscando reduzir o que não geram 

valor e aumenta os custos de produção e escondem problemas do processo, de modo a obter 

mais qualidade, variedade e velocidade e capacitá-las a competir em mercados cada vez mais 

caracterizados pela “variedade e restrição”. A Implantação da Metodologia Enxuta é mais 

rápida e a empresa fica mais flexível para atender à demanda e suas variações, permitindo o 

cliente definir a produção, obtendo-se uma sincronia entre o ritmo da produção e o ritmo das 

vendas e a redução do custo e do risco de antecipação das vendas.  A diferença entre a filosofia 

gerencial tradicional e a “Lean”, que vislumbra a capacidade de enxergar os desperdícios em 

cada detalhe do processo e as oportunidades de melhoria contínua onde antes já se haviam 

esgotado, é conceitual, podendo ser aplicada em todas as indústrias produtoras de bens e 

serviços. 

Segundo Mazzo (2015), com a evolução e competição industrial, tornou-se necessário 

desenvolver técnicas e ferramentas de produção que permitam o aumento da produtividade e a 

redução dos desperdícios, visando a melhoria contínua dos recursos, processos e resultados. 

Implantando essas ferramentas no gerenciamento de empresas que administram recursos, 

considerando os procedimentos como etapas individuais, gerando resultados singulares e 

agregados em qualquer serviço se encontram as diretrizes e os caminhos da Metodologia 
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“Lean”. Para a obtenção do sucesso da metodologia as ferramentas devem ser implementadas 

em fases, pois se trata de informações complexa que ao menor erro pode atrapalhar toda ação 

desenvolvidas na organização.  

Segundo Douglas et al. (2015), o uso de técnicas “Lean”, para melhorar qualidade, 

simplificar, acelerar e tornar eficiente os processos, aumentar a satisfação e reduzir os custos  é 

comum em toda a amplitude de serviços, incluindo serviços financeiros, transacionais e 

públicos. As ideias fundamentais da Produção “Lean” são universais e aplicáveis em qualquer 

lugar por qualquer pessoa e um dos últimos locais que ainda nao foi totalmente implantada a 

Metodologia “Lean”  no setor de serviços públicos é na educação de Ensino Superior.  

Douglas et al (2015) consideram ainda que a Metodologia “Lean” tem potencial para 

reduzir o impacto dos cortes governamentais, devido à recessão global nos serviços financiados 

publicamente, como saúde e educação, mas alguns gestores consideram reduzir o número de 

funcionários quando se fala sobre redução de custos, este mau uso dos princípios “Lean” e as 

conotações negativas associadas devem ser evitadas ao se implementar tal metodologia. 

Para Douglas et al (2015) os Institutos de Ensino Superior (IES) são um conjunto de 

sistemas, subsistemas e processos, tanto em funções acadêmicas como administrativas, que não 

são tão eficientes e eficazes quanto poderiam ser. Contendo muitas formas de resíduos que são 

dispendiosas para a universidade e clientes, havendo poucas oportunidades para que os usuários 

intervenham para alterar o conteúdo do serviço e há muito pouca personalização do mesmo. 

Para os autores, nas IES os conceitos “Lean” precisam ser implantados, inicialmente para 

reconhecer processos e, em seguida, eliminar esses resíduos, permitindo assim a melhora do 

desempenho e garantir maior satisfação do cliente. Isto não será fácil, dada a cultura das IES, 

mas com  educação e formação os gestores devem reconhecer o valor dos Processos “Lean” em 

um nível estratégico e seu potencial impactante ao nível das operações, pois para estas  

instituições é esperado suportar sua parte das medidas da austeridade que não devem prejudicar 

os serviços aos clientes e  as práticas de desperdício devem ser identificadas e eliminadas.  

Para Sum (2016), a Metodologia “Lean” ao ser implantada tem como objetivo trazer a 

excelência nos processos, sendo de extrema relevância explorar capacidade de mudanças seja 

em situações simples e objetiva, bem como em situações complexas e subjetivas. Para tal, é 

necessário haver sinergia entre a estudo e ação para que o sucesso do planejamento das ações 

teóricas no âmbito da gestão possa ser alcançado quando da aplicação no campo da ação prática 

no ambiente de trabalho. 
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Segundo Nascimento (2016), a implantação de sistemas de gerenciamento da produção 

que visam eliminar procedimentos ociosos e/ou improdutivos é rotineira nas grandes empresas 

internacionais e nacionais. Com os conceitos “Lean” verifica-se que a utilização equivocada 

dos processos relacionada a fatores humanos é um dos principais elementos que produzem 

maiores tempos de espera, ociosidade e retrabalhos nas ações produtivas sendo também o 

elemento que apresenta maior dificuldade de mensuração. A administração eficiente da mão de 

obra aliada aos demais recursos produtivos é imperativo frente às inúmeras pressões do 

mercado que cobra qualidade e preços reduzidos. Nos tempos de crise desenvolver mecanismos 

de medição de desempenho em um sistema de produção, deixa de ser caracterizado como fonte 

de melhoria, e sim encarado como fonte de sobrevivência. A implantação de uma metodologia 

que produza dados sobre a carga de trabalho nas atividades que reflitam na produtividade vem 

ao encontro também aos desafios referentes à introdução do sistema de produção enxuta. 

De acordo com Lima (2016), o planejamento e a capacidade do controle de obras, 

sejam de um pequeno projeto ou empreendimentos de altíssimo investimento, visam reduzir 

desperdícios e aumentar a produção, aliando-se a ações rápidas e flexíveis. Qualquer projeto, 

independente do conhecimento adquirido na realização, execução e controle, exige desafios de 

planejamento e “benchmarking” para antever situações de riscos, atrasos e custos, fazendo da 

filosofia “Lean Construction” fundamental para obtenção de resultados positivos e resolução 

dos problemas diários. Com o avanço da tecnologia, aumento da demanda por habitação, e a 

crescente preocupação ambiental, a construção civil está focada, para se manter no mercado, na 

agilização da produção, diminuição de resíduos e atendimento de prazos. Logo o “Lean 

Construction” enfatiza o controle e monitoramento da produção, utilizando técnicas para 

diminuir gastos, cumprir cronograma e aumentar a produtividade. 

A Metodologia “Lean” fornece mudanças significativas ao longo de sua implantação 

sendo necessário destacar a importância da cultura subjacente à implantação enxuta, a qual é 

considerada um elemento fundamental para a sua sustentabilidade, neste aspecto os líderes 

desempenham papel fundamental, pois além de serem responsáveis por influenciar pessoas e 

direcioná-las para alcançar os objetivos estratégicos da corporação se fortalecem com 

comportamentos e atributos desejáveis. 1/5 da transformação com a implantação da 

Metodologia “Lean” ocorre com as práticas e ferramentas de implantação; enquanto o restante 

está fortemente relacionado com mudanças de comportamentos dos líderes, que se tornam 

cooperativos, direcionadores e excelentes motivadores de pessoal. Os princípios e a fase de 

implantação da Metodologia “Lean” são importantes no contexto de atributos e estilos de 
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liderança, que podem impedir ou apoiar tal implementação enxuta (TORTORELLA et al.; 

2016). 

 

2.8. APLICAÇÃO DA METODOLOGIA “LEAN”  

Neste tópico é apresentado algumas implantações da Metodologia “Lean” em diversos 

segmentos da iniciativa privada, onde resultados satisfatórios desejados foram alcançados em 

diversos níveis de processos. 

Foi aplicado o Sistema de Manutenção Produtiva Total (TPM) em uma indústria 

multinacional com sede principal no continente europeu e a unidade fabril pesquisada atua no 

mercado brasileiro há mais de 20 anos possuindo uma participação de aproximadamente 65% 

no mercado brasileiro. O TPM como objetivo principal deveria identificar e eliminar perdas 

existentes no processo produtivo, maximizar a utilização do ativo industrial e gerar produtos de 

alta qualidade com custos competitivos e como objetivos secundários deveria desenvolver o 

conhecimento, reeducar pessoas para a busca da melhoria contínua. Através destas técnicas, a 

empresa obteve bons resultados com relação ao período anterior onde não havia nenhum 

sistema de gestão eficaz implantado. Após esta posição foram implantados: “Just in Time”; 

“Kanban”; ”5S”; ” Six Sigma”; “Jidoka” havendo ganhos significativos, desde a redução de 

acidentes de trabalhos a maior confiança dos colaboradores em realizar suas funções (MILANI; 

2010). 

Abrantes (2012) desenvolveu um trabalho em uma empresa de automóveis localizada 

em Sangalhos, Anadia, Portugal, otimizando a linha de produção de filtros de ar e os resultados 

alcançados demonstraram que a aplicação da Metodologia “Lean” permitiu melhores 

desempenhos e continuidade na produção, utilizando o “Kaizen” e o “Value Stream Mapping”. 

Segundo Collar et al. (2012,) o sistema de gestão “Lean” foi projetado visando a 

melhora da produtividade e a eliminação de resíduos e foi utilizado em uma sala de operação 

médica para melhorar a eficiência, rentabilidade, mantendo o moral da equipe, visto que a 

prática cirúrgica oferece oportunidades contínuas de melhora nos procedimentos. 

Segundo Dos Santos et al. (2012), foi verificada a aplicação do STP em uma empresa 

do ramo automobilístico, que é a segunda maior montadora de carros do mundo com sua sede 

em Detroit e conta no Brasil com 3 complexos industriais: dois no estado de SP (um em São 

Caetano do Sul e outro em São José dos Campos) e outra no estado do RS, na cidade de 

Gravataí. Foi adotada a Metodologia “Lean” visando a eliminação dos desperdícios e adequar 

sua produção, para tal utilizou os seguintes princípios: “Just in Time”, “Kanban” e “Six-
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Sigma” obtendo resultados satisfatórios na produção, atingindo a meta diária de três mil carros 

e média de 120 unid. /H. 

Oliveira E. (2013) pesquisou uma empresa de construção civil com 18 anos no 

mercado, uma década certificada na ISO 9001 e nível A do Programa Brasileiro da Qualidade 

e Produtividade do habitat (PBQP-H), cuja equipe era comprometida, mas com falta de visão 

global dos processos e com planejamento estratégico informal resultando pouca autonomia dos 

colaboradores. Ao implantar ações da Metodologia “Lean” nos seus processos e em seus 

canteiros de obra gerou benefícios notáveis no produto final e grande satisfação aos seus 

clientes. 

A empresa estudada por Sousa (2013) é do setor de alimentos, com sede em Coimbra 

e Póvoa Santa Iria, Portugal, com forte presença nacional e internacional. Foram apresentadas 

propostas de melhoria baseado no programa “5S”, “Kaizen” e melhorias nos fluxos de 

informação e movimento que buscou diminuir os erros e controlar as avarias no sistema para 

em seguida otimizar a manutenção preventiva. Os resultados foram satisfatórios apesar do 

intervalo de tempo entre as implantações da metodologia “5S”e “Kaizen”.  

Aij et al. (2013), implantaram uma Metodologia “Lean” em um hospital dos Países 

Baixos, obtendo resultados positivos nas ações de liderança com envolvimento de todos os 

profissionais, onde funcionários e líderes podem explorar mutuamente os significados do 

pensamento “Lean” e trabalhar em seus próprios contextos de aprendizagem partilhada  e 

trabalho, trazendo benefícios para pacientes, funcionários e a organização hospitalar, 

melhorando a eficiência com redução de custos, mas mantendo a qualidade. Para o autor , uma 

maneira possível de conseguir eficiência com redução de custos, com qualidade  é implantando 

a Metodologia “Lean”. No entanto, uma organização não pode se tornar enxuta imediatamente, 

requerendo perseverança e compromisso da base á gestão. 

De Castro (2013) verificou a implantação do “Lean” em uma indústria de produtos 

médicos no estado de Goiás, cujo objetivo principal foi de aumentar a demanda em função do 

fluxo crescente de exportações. Era necessária uma solução de baixo custo, desconsiderando 

aquisições de novos recursos com maquinário e força de trabalho. Após um período de 

aplicação dos princípios do “Lean”, foi obtido o índice de eficiência no quesito de desperdício, 

gerando ganhos de produtividade sem perda da qualidade. 

Simão (2014) analisou a aplicação da filosofia “Lean” em uma empresa do setor de 

serviços, cuja sede fica situada em Niterói/RJ, demostrando que, apesar de não haver ganhos 

financeiro diretos no projeto, obteve-se redução do tempo e aumento de senhas de atendimento 
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ao cliente. Outro fator importante notado foi o comprometimento da equipe na execução e 

desenvolvimento do mesmo.  

Azevedo (2014), desenvolveu um em uma multinacional do setor bancário, cuja sede 

fica na cidade de São Paulo, Capital. A empresa disputa a liderança do mercado em vários 

aspectos e tem grande atuação nacional. O departamento que foi o ponto de partida para essa 

análise, chamado de Escritório de Informações, havia sido criado há menos de 2 anos na época 

da realização da mesma. O objetivo da criação foi atender a uma necessidade de centralização 

de informações de cadastro e localização do banco.  Foram geradas medidas que implicassem 

na diminuição dos índices de devolução de correspondências e consequente redução nos custos 

e eliminação de desperdícios. Os resultados apresentados com a implantação da Metodologia 

“Lean”, atingiram o objetivo esperado, na qual falhas e oportunidades foram levantadas, 

solucionando os problemas identificados, além de terem sido implantadas melhorias.  

Pachernwaat et al. (2014), descrevem uma aplicação do pensamento enxuto (controle 

de custos, burocracia e desperdícios) em uma escola primária da Tailândia, onde a segurança é 

revisada em relação a aspectos fundamentais da gestão: pessoas, finanças e operações sendo 

aplicado para melhorar a gestão da segurança com resultados potenciais significativos. As 

escolas devem aprender com os setores industriais e de serviços, e buscar melhorar o serviço 

dado a pais e alunos. O pensamento enxuto fornece, pelo menos, um ponto de partida para que 

isto aconteça. Aumenta a consciência sobre os processos relacionados com a segurança, e 

mostra que a mola mestre da segurança de uma escola é firmemente apoiada no domínio da 

gestão em prol da liderança da escola. A abordagem de gestão “Lean” tem sido utilizada em 

uma variedade de configurações para combater eficazmente as questões de custos, a ineficiência 

e o desperdício, mas até agora não se estendeu à gestão da educação. As ferramentas de 

Gerenciamento “Lean” podem ser eficazes ao abordar questões de segurança, não apenas em 

ambientes educacionais na Tailândia, mas onde quer que os processos de custos, burocracia, 

desperdício e de gestão gerem ineficiência. 

Ståhl et al. (2015), utilizaram uma ferramenta “Lean”, a Análise do Fluxo de Valor, 

desempenhando papel fundamental, permitindo que os funcionários analisassem e 

questionassem coletivamente o processo de trabalho, se unindo em torno de um entendimento 

comum do que pode ser feito para reduzir etapas desnecessárias e garantir que o produto flui 

continuamente através do processo de trabalho. O uso de ferramentas “Lean” está associado a 

um clima de aprendizado inovador e dispersão coletiva de ideias, sendo importante no 
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desenvolvimento do processo de trabalho nas organizações, ajudando os indivíduos a lidar com 

os desafios no trabalho com competências suficientes, e facilitando o bem-estar. 

Dal Zouto (2015) realizou uma pesquisa qualitativa por meio de Estudo de Caso 

Múltiplo, verifica as práticas da Construção Enxuta em três construtoras na cidade de Santa 

Maria – RS, sendo discutidos os itens da filosofia da Construção Enxuta.  Foi percebido em 

uma empresa que o objetivo foi alcançado integralmente, pois havia comprometimento na 

aplicação da filosofia da Construção Enxuta, sendo considerada “benchmarking” neste mercado 

da Construção civil, como referência para seus principais concorrentes. Nas duas empresas 

restantes analisadas a filosofia da Construção Enxuta é de desconhecimento das equipes, sendo 

aplicada em partes, de forma não estruturada e adaptada, conforme a política de qualidade de 

cada empresa. Para o autor as práticas de gestão fundamentadas nos princípios e métodos da 

construção enxuta são totalmente viáveis a qualquer tipo de empreendimento na construção 

civil, e deve ser aplicada para tornar mais competitiva a empresa que detém a vontade de fazer 

posse e uso dessa filosofia, que busca aperfeiçoar todo o processo de produção, desde a 

concepção do projeto até a conclusão da obra. 

Esteves (2015) realizou um estudo de casa em uma empresa fabricante de máquinas 

agrícolas localizada na região de Marília, SP, que faz parte de um grupo composto por oito 

empresas. A busca pelo bom atendimento e a satisfação do cliente são seus principais ideais. A 

empresa em questão trabalha com o conceito de produção enxuta, mas por estar em crescimento 

ainda possuía processos que mantinham níveis elevados de estoque, que poderiam ser 

melhorados. O objetivo do trabalho foi alcançado devido à plena aplicação das ferramentas 

“Lean” que foram apresentadas, com desenvolvimento de mudanças que trouxeram benefícios 

para a empresa. 

Ruppenthal (2015) objetivou em seu trabalho a identificação e apresentação de práticas 

“Lean” que foram utilizadas em uma obra de um condomínio horizontal de interesse social em 

Santa Maria – RS. Foi percebido que medidas simples de aplicação da filosofia “Lean” 

buscando a reorganização e planejamento conseguem reduzir as perdas e ter elevados índices 

de produtividade. O estudo conclui que a empresa responsável pelo canteiro de obras, possui 

um considerável nível de envolvimento com tal filosofia, devendo ressaltar que a sua aplicação 

atende as diversas áreas da empresa como o projeto, planejamento, suprimento além do 

gerenciamento. Assim, o comprometimento pela busca de melhorias deve envolver desde a 

direção até os operários, que são os responsáveis pela materialização do valor ao produto. 



56 

 

 

 

 

Foi feita a introdução de Metodologia “Lean”: “5S”; Trabalho Padronizado e 

Manutenção Preventiva Total (TPM) no setor de lavanderia da Santa Casa de Misericórdia de 

Itatiba, SP, cujo o objetivo de processar todo material sujo decorrente do uso hospitalar. Através 

dos métodos acima citados, atingiu-se a melhoria contínua dos serviços e melhor 

aproveitamento dos recursos disponíveis na lavanderia da organização, facilitando a expansão 

da aplicação dos métodos aos demais setores do hospital, resultando em um melhor atendimento 

aos usuários. (MAZZO; 2015) 

Haider e Mirza (2015) acreditam, que a produção enxuta pode ser aplicada em grandes 

e pequenos empreendimentos e o aplicaram em uma loja. O sistema existente estava sofrendo 

atrasos e falta de metas de entrega devido às incertezas e produção dispendiosa e foi modelado 

utilizando o software Arena 10,0, sendo bem-sucedido em reduzir o tempo de fabricação, 

trabalho no inventário, com uma redução da utilização de custo e espaço.  

Segundo Vicente (2015), o trabalho realizado em uma empresa produtos para 

recreação foi baseado nas ferramentas da filosofia “Lean” com o objetivo de obter uma 

melhoria no processo produtivo de kits para recreação através da eliminação dos desperdícios 

e da implantação de indicadores de desempenho Os indicadores mostraram um aumento em 

suas medidas observadas, não só quantitativa, mas também qualitativas demonstrando a eficácia 

das ferramentas da filosofia “Lean”. 

Para Ross e Pagnossin (2016), a abordagem do “Lean Office” (administração enxuta) 

em uma distribuidora de combustíveis viabilizou a redução e a eliminação de desperdícios no 

fluxo de valor de informações e conhecimentos no processo de negócio, obtendo redução do 

tempo de atravessamento (“Lead Time”) e o aumento da porcentagem de conformidade e de 

precisão (“Complete and Accurate Percentage”), fazendo com que os clientes não tivessem 

mais problemas de atrasos na entrega das informações técnicas relacionadas aos combustíveis. 

Nascimento (2016) implantou conceitos de Sistemas de Produção baseados no “Lean 

Manufacturing” em consonância com os requisitos da Norma Regulamentadora n° 17 do 

Ministério do Trabalho, em uma Linha do setor de solda alumínio em uma empresa localizada 

no Município de Panambi, Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Sua proposta tem o 

objetivo de permitir a replicação em qualquer área de indústrias do setor metalmecânico e 

similares, proporcionando resultados individuais que, permitiram visualizar rapidamente a 

adequação das atividades do sistema de produção as características psicofisiológicas dos 

funcionários e resultados coletivos que auxiliaram no design, concepção e alterações de postos 

de trabalho buscando a adequabilidade das atividades ao maior percentil da população 
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trabalhadora. De forma geral, houve melhoras dos resultados na prevenção de doenças 

musculoesqueléticas e aumento da produtividade com a ampliação do comprometimento dos 

operadores no desenvolvimento dos planos de trabalho das áreas estudadas. 

Kisari (2017) realizou uma pesquisa que objetiva a sustentabilidade com o aumento da 

produção na produção de biogás e o exame da eficiência de sua manutenção usando os métodos 

“Lean”  na Hungria, pois os  métodos de produção devem se tornar aplicáveis e baseados em 

métodos científicos. As fábricas de biogás produzem energia verde tornando os resíduos 

biológicos (animais e vegetais) inofensivos. O material orgânico criado durante o processo 

supre o solo com nutrição de forma econômica. Uma vez que o biogás e sua produção é uma 

fonte renovável, materiais menos poluentes podem entrar no ar, diminuindo a quantidade de 

metano no ar . Com o usodo método “Lean”  a produção de Biogás aumentou em comparação 

com os métodos logísticos tradicionais, diminuindo as disfunções, o tempo de resposta e os 

custos de manutenção. 

 

2.9. APLICAÇÃO DA METODOLOGIA “LEAN” -  SETOR PÚBLICO 

Este item apresenta algumas considerações sobre as aplicações da Metodologia “Lean” no 

setor público, com grau de resultados eficientes em diversos níveis de instituições públicas nacionais 

e internacionais, destacando pensamento e estudos de Bhatia e Drew (2007), que apesar de ter se 

passado um período de quase uma década, continua atual e importante para o setor público. 

Para, Bhatia e Drew (2007), nas organizações públicas é mais difícil colocar os clientes 

em primeiro lugar, pois não há concorrência e as suas exigências não são prioridade. No Reino 

Unido, o governo introduziu reformas que permitiram a escolha das pessoas ao seu tratamento 

médico. Definir valor para os clientes no setor público também é difícil. Custos, qualidade e prazos 

de entrega são considerações importantes em um sistema enxuto, mas o valor social e a prestação 

equitativa de serviços são mais difíceis de medir. Para os gestores do setor público é incomum para 

uma única pessoa a ser responsáveis por todo um processo. Além disso, os olhares dos gestores 

tendem a concentrar-se em uma única parte da operação, em detrimento do processo como um todo. 

Ainda segundo Bhatia e Drew (2007), os líderes do setor público estão olhando com 

interesse crescente em técnicas de “Lean”, pois, não só melhoram como transformam o setor, pois 

rompe a visão entre qualidade e custo do serviço prestado e pode oferecer melhor educação, melhores 

cuidados de saúde, pensões, e serviços de transporte. Sem o incentivo do lucro, gestores 

governamentais creem que não têm nem a necessidade de adotar uma abordagem enxuta. As 

organizações públicas podem aplicar o princípio enxuto em qualquer ambiente onde um processo 
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pode ser definido no nível de trabalho. Sejam, militares, logísticos, hospitalares, educacionais, 

segurança social, aeroportos, tribunais e política que se prestam à eficiência e à qualidade. Uma 

característica fundamental de uma organização enxuta é a capacidade de melhorar a si mesmo 

constantemente, expor problemas e resolvê-los. O processo “Lean” requer um sistema de 

acompanhamento de desempenho que divide objetivos de nível superior em objetivos claros e 

mensuráveis que, os trabalhadores em todos os níveis devem compreender aceitar e cumprir. Quando 

o desempenho não é padrão, age-se para enfrentar os problemas rapidamente e identificando colegas 

responsáveis pelo mau desempenho para aumentar a eficiência, bem como a moral. Os gestores 

devem, então, fazer mudanças abordando as queixas antigas, a falta de gestão, trabalho em equipe, 

e combate ao mau desempenho, pois estas mudanças culturais profundas geralmente seguem e 

reforçam a transformação “Lean”. O setor público se encontra em desvantagem, com lacunas em 

suas habilidades e mentalidades fechadas, onde os dirigentes públicos tendem a ser organizacional e 

culturalmente desprovidos da vocação da produção dos serviços públicos de qualidade, por isso, as 

políticas são muitas vezes feitas sem uma compreensão clara do seu efeito sobre os clientes.   

Portanto, Bhatia e Drew (2007) consideram que as organizações do setor público devem 

encontrar uma maneira de alinhar a sua estratégia de crescimento, fornecendo novos e melhores 

serviços ao limitado orçamento, levando em conta os interesses dos seus trabalhadores. Aumentando 

a eficiência operacional e liberando funcionários de uma parte de uma organização para oferecer 

serviços novos ou melhores em outras áreas, dentro dos orçamentos existentes. Na Alemanha, assim 

como o Brasil, está impedido por lei de dispensar servidores públicos, foi realizada uma abordagem 

inovadora: as pessoas não necessárias em uma área foram colocadas em postos de trabalho com 

novas atribuições e no Reino Unido, onde as regras da força de trabalho são mais flexíveis, o governo 

reinveste a maior parte do dinheiro economizado através da eficiência em novos serviços, e os 

trabalhadores assumem novos papéis. 

Segundo Crawford (2012), a aplicação  da produção “Lean” em uma agência pública 

estatal. A “Lean Production”, se espalhou para o setor de serviços, sendo as agências 

governamentais públicas as mais recentes utilizadoras desta filosofia. O Conselho Sueco de 

Migração "Migrationsverket", adotou a Produção “Lean” como um projeto de mudança 

concebido para resolver problemas dentro da agência. Foram verificados o surgimento de 

situações facilitadoras e de barreiras na aplicação da Produção “Lean” Sobre 

“Migrationsverkets”. Um importante facilitador surgido foi a força de interação na gestão da 

instituição e uma barreira verificada é que a cadeia de valor atravessa os limites de atuação da 

“Migrationsverkets” atingindo outras agências e entidades inibindo a total operação da 
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produção “Lean” concluindo que há influencias internas e externas na organização estudada, 

mas que a implantação não foi prejudicada com tais fatores. 

Laureani e al. (2013), realizaram a aplicação de técnicas enxutas apoiada com técnicas 

adicionais do “Lean Six Sigma” através de cinco projetos realizados em um hospital público na 

Irlanda, abrangendo as operações e gestão da qualidade. As ferramentas utilizadas foram: 

mapeamento de processos, sete desperdícios, “5S”, árvore lógica /raiz, cartas de controle, listas 

de verificação e teoria das restrições, tendo sido dado total apoio da alta administração e 

havendo comunicação constante com as equipes para a obtenção de um resultado final com 

benefício prático nos processos de gestão do hospital, gerando eficiência e eficácia e melhoria 

no atendimento dos clientes/pacientes em um curto espaço de tempo. Para os autores a adoção 

de uma metodologia geral (enxuta), apoiada por técnicas específicas, provou ser uma 

abordagem eficaz. 

 Di Pietro et al. (2013) verificaram se uma abordagem mista entre os princípios “Lean” 

e ferramentas de “feedback” do cliente foi eficaz e permitiu a melhora do desempenho no setor 

público italiano. Um mapa de fluxo de valor mostrando estados atuais e futuros foi produzido 

para identificar áreas de melhoria e em seguida aplicadas ferramentas “Lean” com objetivo de 

identificar e reduzir desperdícios e em seguida ferramentas de feedback do cliente foram 

adotadas para analisar opiniões dos cidadãos. Foi concluído que para maior sucesso da 

aplicação da Metodologia Enxuta há necessidade de uma abordagem holística e uma 

consideração da integração entre os aspectos internos e externos das funções de serviço público. 

A combinação da integração da redução de desperdícios proposto pela abordagem enxuta e o 

foco no cliente sugerida pela gestão da qualidade representou um fator-chave para maximizar 

os resultados e otimizar o desempenho, apesar da recessão económica mundial. 

Para Radnor e Osborne (2013), o setor de serviços nos EUA responde por 80% do 

Produto Interno Bruto, mas o nível de produtividade neste setor tem sido muito menor do que 

a área de manufatura. As empresas de serviço, inclusive as governamentais, estão se voltando 

sua atenção as técnicas e métodos enxutos. Foi constatado que a literatura referente ao Serviço 

Enxuto pode variar muito sendo identificado em estudo de caso referente à aplicação da 

filosofia em bancos e instituições financeiras, setor da saúde público e privado, a educação 

pública e privada, a indústria aérea e militar, hotéis e restaurantes. Sendo de relevante 

importância para a alta gestão ou a intermédia e também a todos os funcionários envolvidos no 

setor de serviços, que conseguem fácil entendimento de como melhorar a eficiência na gestão 

das organizações de serviço a partir da perspectiva do Serviço Enxuto. 
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Segundo Barros (2013), é de extrema importância a prestação de serviços de qualidade, 

oferecidos pela administração pública. Para tal, foram avaliados os procedimentos de expedição 

de diplomas existentes no setor da coordenação de controle acadêmico no Campus Manaus 

Centro, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), na busca 

das melhorias nos sistemas de produção e aplicada em seguida a filosofia do “Lean Office” nos 

setores administrativos das organizações. O foco principal do trabalho foi aumentar a eficácia 

na tomada de decisão refletindo diretamente nos procedimentos, processos e nas estratégias 

adotadas, buscando um melhor monitoramento dos resultados. Foram padronizadas as rotinas 

do processo de expedição de diplomas da coordenação de controle acadêmico, eliminação do 

desperdício e agregar valor ao produto final. O autor concluiu também que a Metodologia 

Enxuta pode ser implantada nos diversos setores da organização, pois sua aplicação é simples.  

Radnor e Johnston (2013) focaram a relação entre os processos de serviços internos e 

atendimento ao cliente em organizações do setor público com aplicações da gestão enxuta. Suas 

evidências são baseadas em dois estudos de caso de departamentos do governo britânico. Os 

autores concluíram que, embora as organizações de serviço público melhorem seus processos 

internos aplicando a Metodologia “Lean”, buscando o foco na eficiência, ainda não há grande 

preocupação na valorização do cliente. Ainda que inicialmente seja interessante obter ganhos 

com processos internos há necessidade de objetivar o cliente como fator de importância para 

atingir a melhoria do atendimento no serviço público. 

Oliveira (2013) aplicou a metodologia enxuta, em um ambiente de trabalho público-

administrativo, usando as técnicas do sistema de gerenciamento “Lean Office”. Seu objetivo foi 

identificar os desperdícios encontrados no processo público-administrativos, a fim de reduzir o 

tempo de atendimento do cidadão ao procurar os serviços públicos, como resultado foi possível 

reduzir em 22% tempo de processamento dos pedidos. Seu trabalho foi realizado em três etapas: 

Metodologia do Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV) - descrever os estágios do processo e 

identificar oportunidades potenciais de melhoria; Metodologia “Kaizen” - implantação de novas 

rotinas operacionais; Revisão do MFV- reflexão das melhorias consideradas e delineamento do 

estado futuro do processo. 

Para Eira (2014), eficiência e eficácia dos serviços prestados por organizações públicas 

têm impacto na satisfação dos clientes. A autora analisou se a aplicação de ferramentas “Lean” 

oferece índices de eficiência e eficácia quando aplicadas em processos do serviço público. A 

pesquisa foi desenvolvida no departamento da educação da Câmara Municipal de Arruda dos 

Vinhos, Portugal. Três ferramentas “Lean” foram aplicadas em três processos distintos: no 
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requerimento de refeições escolares gratuitas para estudantes que solicitam apoios sociais, 

requerimento de subsídio de transporte para a rota “casa-escola-casa” e no reembolso do 

dinheiro das despesas de transporte. As ferramentas usadas são o “Value Stream Mapping” 

(VSM) “big picture map”, “process activity mapping” e “spaghetti diagram”.  Os resultados 

apresentados mostram ganhos de eficácia com processos mais precisos e o resultado obtido 

mais rapidamente e sem erro. Em relação à eficiência, baseado na eliminação dos desperdícios, 

obteve-se a redução do tempo total dos processos nos três casos, menos tempo dos recursos 

humanos e as distâncias cobertas são mais curtas. 

Monteiro (2014) considera a ampliação dos sistemas de saúde pública, o crescimento 

do atendimento e o aumento da exigência por parte dos clientes tem revelado a importância de 

uma gestão efetiva sobre os recursos públicos. Nesse contexto, o “Lean Six Sigma”, uma 

estratégia adequada para a solução de diferentes problemas relacionados a gestão da saúde 

pública com a melhoria de processos. Foi observado a necessidade da aplicação deste sistema 

que visa a uma grande redução de desperdícios e contém um conjunto de soluções essenciais 

respondendo com maior eficiência e menos desperdício aos clientes.  

Santos (2014) constatou que é possível aplicar uma solução baseada em métodos ágeis 

e no pensamento “Lean” sobre a gestão de um contrato. O estudo de caso em questão, foi 

realizado no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), uma autarquia 

pública federal, sendo utilizado métodos ágeis do pensamento “Lean” na gestão de contratos 

de fornecedores de desenvolvimento de “software”, resultando na entrega de uma versão de 

software funcional que atendeu a instituição prontamente e trouxe satisfação ao cliente, 

agilizando todos processos relativos as atividades que o órgão exercia. 

Para Silva (2014) o ensino superior tem modificado seu foco ao longo do tempo e o 

interesse pela excelência na prestação de um serviço de qualidade, aliado ao comprometimento 

com a satisfação do usuário do serviço é objetivo de todas as universidades. O “Lean” é um 

pensamento organizacional surgido do setor industrial, no entanto cresce sua aplicação pelo 

setor dos serviços. O autor desenvolveu um estudo para aumento da produtividade e qualidade 

prestado pelo Serviços Académicos da Universidade do Minho, serviço público administrativo 

universitário, que tem por principal função a gestão dos processos escolares dos alunos da 

universidade. Aplicando técnicas “Lean Office” procurou-se minimizar: custos, desperdícios e 

número de processos em curso. Como forma de atuar sobre estes indicadores foram utilizadas 

ferramentas e técnicas como “5S”, Gestão Visual, “Standard Work”, “Value Stream Mapping”, 

“Poka-yoke” e Matriz de Informação. Após resultados satisfatórios no setor referido aumentou 
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o interesse para a aplicação desta metodologia organizacional as demais divisões e a outros 

serviços públicos administrativos da universidade. 

Segundo Duarte (2014), na administração das organizações, as mudanças ocorrem em 

diversos setores e são potencializadas pela competitividade do mercado, em razão disso as 

empresas reestruturam seus processos visando se posicionar no mercado, sendo uma alternativa 

razoável a aplicação de ferramentas enxutas. A pesquisadora estudou o arquivo do Conselho 

Regional de Odontologia de Santa Catarina, verificando o gargalo principal dos processos deste 

setor, o desperdício de tempo. O emprego da abordagem “Lean Thinking” mostrou-se eficiente, 

sendo a ferramenta mais adequada para eliminar desperdícios agregando valor aos processos na 

a entrega do serviço ao cliente. 

Lindsay (2014) atuou em um projeto de redesenho organizacional, aplicou tecnologias 

de robótica para melhorar a eficiência da distribuição de remédios nos Serviço Nacional de 

Saúde no Reino Unido. Foram utilizados os princípios enxutos no projeto focando em gerentes 

seniores que procuram aproveitar os benefícios das novas tecnologias para agilizar os processos 

e o desenvolvimento das competências e colaboração Inter profissional. Apesar de apresentar 

resultados relevantes, uma situação de conflito entre os funcionários foi apresentada: a 

dificuldade de assimilação dos conceitos enxutos e o temor de perda de oportunidades para 

autodesenvolvimento e intensificação do trabalho. Esse fato se deu devido à falta de 

comunicabilidade da alta gerência para os colaboradores que resultou na assimilação 

equivocada dos conceitos apresentados. 

Guimarães (2014) teve objetivo principal, em seus estudos, de propor a aplicação da 

“Lean Healthcare” para aumentar a produtividade de um hospital público brasileiro. O 

pensamento enxuto já é de conhecimento da indústria desde a década de 1950, mas os conceitos 

começaram a ser aplicados na área da saúde somente 50 anos depois. Para resolver os problemas 

dos processos pertinentes ao estoque, filas de espera e retrabalho do hospital, foi utilizado como 

base a aplicação de ferramentas enxutas como: “5S”, “Kanban”, modificações no “layout” e 

estudos de estoque, resultando em propostas que proporcionaram uma melhora nas atividades 

dentro de um laboratório análises clínicas de um hospital brasileiro, promovendo a qualidade 

de vida de funcionários e pacientes, além da eficiência e qualidade técnica do processo. 

Maleyeff (2014) identificou os esforços de melhoria de processos no setor público, 

com foco em “Lean Six Sigma”. Constatou-se que organizações do setor público encontram 

inúmeras barreiras de aplicação. Uma série de fatores de sucesso foi desenvolvida e sintetizada: 

metodologia robusta; construção da confiança; mudança cultural e disseminação da visão para 
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todos os interessados, gerando um conjunto comum de práticas fundamentais que foram 

compartilhados por organizações do setor público que sustentaram seus programas de melhoria 

de processos. A metodologia de melhoria de processos beneficia grandes corporações a 

pequenos municípios. Com técnicas intuitivas o “Lean Six Sigma” é facilmente compreendido 

e altamente transparente, melhorando a comunicação e participação. Mas é necessária a 

participação dos trabalhadores e a liderança superior para conduzir os funcionários. A redução 

de custos deve ser realizada através de processos de serviços melhorados acompanhado por 

uma combinação da força de trabalho, fornecendo serviços adicionais para o público. Para o 

futuro da melhoria de processos no governo a metodologia “Lean Six Sigma” tem sido exemplo 

a partir de iniciativas de qualidade passadas, incorporando uma estrutura de execução 

melhorada. 

Para Martins (2014), o pensamento “Lean” surgiu no setor industrial e alcançou uma 

enorme notoriedade mundial, sendo aplicado em todas as áreas de economia, desde 

organizações privadas ao setor público. Sendo realizados estudos em diversas organizações do 

setor público, administração central e autarquias (Estado do Iowa, Governo do Reino Unido, 

câmaras municipais da Escócia, Espanha, Dinamarca, Austrália, Brasil) que já aplicaram esta 

filosofia de gestão de forma parcial ou integral. Sua pesquisa concluiu que, apesar das 

diferenças entre o setor de produção e o setor dos serviços, e as diferenças entre o setor público 

e privado, o pensamento “Lean” também pode ser aplicado numa autarquia, mas não somente 

com a adaptação das ferramentas e técnicas “Lean”, mas sim com a adoção da metodologia da 

cultura “Lean” dentro da organização. O pensamento “Lean” não é somente um modelo de 

gestão e cultura para organizações do setor privado (indústria e serviços), mas, também, pode 

ser adotado com sucesso nas organizações públicas, tendo em conta que determinadas 

burocracias, por força da lei, não podem ser eliminadas. 

Segundo Eira (2014), a eficiência e eficácia dos serviços prestados por organizações 

públicas têm impacto na satisfação dos clientes. É considerado um caso de estudo desenvolvido 

no departamento da educação da Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos, Portugal. Três 

processos são analisados usando ferramentas de “Value Stream Mapping”: requerimento de 

refeições escolares gratuitas para estudantes que solicitam apoios sociais, requerimento de 

subsídio de transporte para a rota “casa-escola-casa”, e reembolso do dinheiro das despesas de 

transporte. Os resultados mostram que ganhos de eficácia são esperados se as sugestões 

apresentadas forem implementadas; os processos seriam mais precisos e o resultado seria obtido 

mais rapidamente e sem erros resultando em mais valor para os clientes. 
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Bateman et al. (2014) apresentaram um estudo aprofundado da aplicação do “Lean” 

pela equipe do projeto Tornado, dentro da Força Aérea Real Britânica integrada com o 

Ministério da Defesa do Reino Unido, oferecendo uma série de novas ideias que têm 

implicações desenvolvimento futuro e adoção de Metodologia “Lean” em contextos de 

serviços, e o setor público, em particular. Concluindo que os cinco princípios “Lean” aplicados 

em Tornado devem ser considerados especificamente no contexto do serviço público e três 

proposições relativas às organizações militares. Demonstrando que a Metodologia “Lean” pode 

ser aplicada com sucesso, em um contexto de serviço público, com apenas modificações 

modestas em seus princípios fundamentais, principalmente sobre como a demanda do cliente é 

gerida.  

Neumann et al. (2014), consideram que é importante o setor público que hoje enfrenta 

difícil realidade econômica, busque processos enxutos e medidas de melhoria da qualidade e 

redução de custo, pois há uma gama de informação e pesquisa disponível que identifica e 

suporta ferramentas, técnicas e programas que tanto o setor público e privado pode usar para 

mover organizações para a aplicação “Lean” e aumentar a eficiência e melhoria dentro das 

organização públicas, incluindo redução de custos, aumento da satisfação do cliente, aumento 

da moral dos empregados e melhoria da qualidade do serviço. Sendo estes os benefícios que o 

setor público precisa perceber em seu próprio ambiente. O aumento da pressão e as expectativas 

internas e externas, para criar um ambiente de trabalho que é altamente eficiente e eficaz, a 

satisfação do cliente e moral dos funcionários são importantes para o sucesso da organização 

sendo elementos refletidos em processos Enxutos. Os autores consideram também que apesar 

do atraso para uso de processos “Lean”, o setor público está agora em uma posição que não 

podem ignorá-los considerando os desafios que terão que enfrentar no século 21. Tem havido 

bem-sucedidas ações de implementação de modelos “Lean” no setor público. 

Sarmento (2015) aplicou os conceitos “Lean” no Centro Português de Fotografia, 

organização Cultural estatal, caracterizada por gestão rígida e inflexível. O projeto foi aplicado 

em três departamentos, onde foram diagnosticados problemas e causas raiz de processos, 

procedimentos e atividades.  Em seguida foram utilizadas ferramentas e melhorias relacionadas 

com a normalização do trabalho diário, organização dos espaços, organização das equipes e 

melhoria de processos. Também foram usadas as ferramentas “5S” e elaborou-se procedimentos 

que facilitassem a comunicação interdepartamental. Os resultados obtidos contribuíram para a 

existência de mais um caso bem-sucedido da implantação da Metodologia Enxuta em setores 

Públicos. 
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Reis (2015) desenvolveu uma pesquisa em uma empresa pública brasileira que atua 

como mandatária de operações de repasses e recursos do Orçamento Geral da União para obras 

públicas aplicando ferramentas na gestão de processos visando a identificação de perdas na 

produção e obtenção de ganhos de eficiência a partir da adaptação das demandas dos clientes, 

buscando a melhoria contínua e geração de valor. Inicialmente, a aplicação ocorreu em um 

processo específico de uma unidade da empresa estudada, gerando resultados satisfatórios 

elaborando em seguir dados para a expansão da metodologia em outras áreas da instituição. 

Segundo Tortorella (2015), há forte exigência de melhorias nas práticas de gestão dos 

serviços públicos para obtenção de resultados eficientes e de alta qualidade, para tal é 

imperativo a aplicação de novas técnicas de gestão devido à obsolescência dos modelos 

administrativos utilizados na gestão pública. O autor aplicou o Mapeamento do Fluxo de Valor 

(MFV) em uma unidade de esterilização de materiais de um hospital público, verificando os 

resultados benéficos nos processos de saúde utilizando o MFV, contribuindo para o aumento 

do conhecimento teórico sobre a Gestão Enxuta e a validação da aplicação prática de seus 

princípios em setores públicos. 

De Aguiar (2015) objetiva a aplicação do “Lean Office” no Departamento de 

Legislação e Normas da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da Universidade Federal do 

Amazonas. Foi utilizada inicialmente a metodologia do Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV) 

na descrição dos estágios do processo e na identificação das oportunidades de melhoria. Em 

seguida, aplicou-se o ‘kaizen” para a elaboração do plano de ação, para se reavaliar o MFV. 

Foram obtidos resultados positivos na eliminação de desperdícios no trâmite das demandas, 

redução do tempo de processamento/respostas das atividades. A utilização de forma integrada 

das metodologias MFV e “Kaizen” orientaram no desenvolvimento de novos procedimentos 

operacionais, que possibilitaram uma redução drástica nas atividades realizadas pelo 

departamento no recebimento, tramitação, análise e respostas das demandas, gerando no 

aumento da qualidade do trabalho com valor agregado. 

Carvalho e Frota (2015) propuseram a melhoria na gestão de recursos de saúde do 

Hospital Militar de Área de Manaus, ampliando a transparência e a ética nas atividades de 

gerenciamento.  A gestão de recursos públicos prepara-se para atender a medicina preventiva e 

curativa com foco na maior satisfação do paciente. Foram aplicados os conceitos enxutos nos 

processos administrativos do hospital, sendo possível obter um maior comprometimento do 

gestor com a publicação das contas e uma maior interação com os cidadãos, resultando em uma 

melhor aplicação de recursos e no atendimento dos pacientes, gerando aspectos legais e éticos 
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positivos na gestão pública e aumentando a qualidade dos serviços prestados na área de saúde 

do estado do Amazonas. 

Segundo Cruz (2015), a essência “Lean”, se caracteriza por sua simplicidade 

operacional, facilidade de entendimento e baixo custo de implantação, possuindo alto potencial 

para replicação nos mais diversos tipos de organizações e setores, tanto industrial quanto 

administrativo, tanto privado, quanto público aumentando a velocidade de seus processos 

(através combate a desperdícios de qualquer natureza), mantendo a qualidade (atuando no 

controle da variabilidade do processo) e a rentabilidade de seus negócios (através da elevação 

no rendimento do sistema produtivo). Ainda de acordo com o autor a transposição de obstáculos 

comuns a empresas públicas não necessariamente precisa passar pela aplicação de soluções 

tecnológicas dispendiosas ou investimentos massivos e indiscriminados de capital, podendo ser 

alcançadas através de alternativas mais simples, de menor vulto, mais flexíveis e compatíveis 

com o cenário enfrentado. Na prática, ao disseminar e implementar as diretrizes da mentalidade 

enxuta, notou-se que o modelo proposto fomentou a proposição de ideias, estimulou discussões 

e auxiliou a construção de conceitos e de caminhos na mente de gestores e colaboradores da 

empresa estudada, fazendo-os repensar a maneira de agir quanto aos recursos públicos - como 

pessoas, materiais e tecnologias – dado o cada vez maior contingenciamento financeiro. 

Portanto, Cruz (2015) propôs a aplicação da mentalidade enxuta para melhoria da 

eficiência e da eficácia dos processos organizacionais das atividades de Recebimento Físico e 

Fiscal de Suprimentos em uma empresa de economia mista do setor de energia elétrica no 

Brasil. A mesma vinha enfrentando dificuldades para adequar-se às exigências governamentais 

advindas da instituição da Nota Fiscal Eletrônica. Sendo construído um ‘framework’ com base, 

sobretudo, nos modelos “Lean Manufacturing” e “Lean Office”, além da absorção de 

elementos provenientes das abordagens Seis Sigma e Teoria das Restrições. Os resultados da 

pesquisa evidenciaram, que a implementação da mentalidade “Lean”, apoiada em estrutura e 

ferramentas das duas metodologias, foi bem-sucedida em possibilitar a redução de todos os 

prazos envolvidos com o processo de recebimento físico e fiscal; pagamento mais veloz aos 

fornecedores de mercadorias e operação mais estável e eficiente para todos os membros da 

cadeia de valor. A pesquisa identificou maior engajamento e motivação do pessoal operacional, 

descoberta de novas lideranças e competências entre os colaboradores, percepção de maior 

transparência, constatação de melhor rastreabilidade e controle do processo e de suas etapas, 

simplificação e racionalização das atividades operacionais, e monitoramento efetivamente 

baseado em indicadores de desempenho. 
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Veza (2015) usa ferramentas e métodos de gestão enxuta para uma análise rápida, 

identificação de problemas e ideias para a melhoria dos sistemas de produção no projeto “Lean 

Learning Factory” da Fundação Municipal de Ensino de Bragança (FESB) cujo conceito é 

implantado na educação, atividades de investigação científica e em projetos com a indústria. 

Resultando em verdadeiro potencial para impulsionar o desenvolvimento regional. 

Segundo Vicente (2015) O trabalho realizado em uma empresa produtos para 

recreação foi baseado nas ferramentas da filosofia “Lean” com o objetivo de obter uma 

melhoria no processo produtivo de kits para recreação, por meio da eliminação dos desperdícios 

e da implantação de indicadores de desempenho, os indicadores mostraram um aumento em 

suas medidas observadas, não só quantitativa, mas também qualitativas, o que demonstrou a 

eficácia das ferramentas desta filosofia. 

 Leite (2015) apresenta um estudo aprofundado bibliográfica sobre a criação, 

princípios, evolução e práticas da filosofia “Lean” orientada ao setor dos serviços público e 

privado, sendo que o serviço enxuto não tem um modelo único de ferramentas, práticas ou 

padrões. Na verdade, é uma mistura que deve ser aplicado de acordo com a situação encontrada 

para ser melhorada. Apesar disto, as suas melhores práticas, herdada da indústria, quando 

aplicado aos serviços pode gerar grande economia e os resultados financeiros, bem como a 

melhoria do comportamento dos trabalhadores. Vários casos analisados apresentaram ganhos 

significativos e confirmou um aumentar e futuro promissor para as empresas de serviços "Lean 

Thinking" 

Oliveira (2015) aplicou a metodologia enxuta, em um ambiente de trabalho público-

administrativo, usando as técnicas do sistema de gerenciamento “Lean Office”. Seu objetivo foi 

identificar os desperdícios encontrados no processo público-administrativos a fim de reduzir o 

tempo de atendimento do cidadão ao procurar os serviços públicos, como resultado foi possível 

reduzir em 22% tempo de processamento dos pedidos. Seu trabalho foi realizado em três etapas: 

Metodologia do Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV) - descrever os estágios do processo e 

identificar oportunidades potenciais de melhoria; Metodologia “Kaizen” - implantação de 

novas rotinas operacionais; Revisão do MFV- reflexão das melhorias consideradas e 

delineamento do estado futuro do processo. 

De acordo com Antonowicz (2016) a competitividade e as mudanças velozes fazem as 

organizações desenvolverem processos eficientes para oferecer satisfação e fidelização dos seus 

clientes. O transporte público urbano, apresenta as mesmas dificuldades de manter e atrair 

clientes, dependendo de informações precisas e de processos eficientes e eficazes para assegurar 
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desempenho competitivo e sobreviver no mercado atual. A autora propôs a aplicação das 

ferramentas “Lean” para este setor como um diferencial de desempenho e uma estratégia para 

obtenção de vantagens competitivas. Sendo possível afirmar o pensamento “Lean” traz 

benefícios para as empresas, reduzindo desperdícios e o aumento do fluxo de valor para a 

empresa e o cliente. 
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3. METODOLOGIA  

Neste item caracteriza-se a metodologia de pesquisa adotada, buscando avaliar todo 

potencial científico que a filosofia aplicada na Prefeitura do campus pode oferecer. Estuda-se 

as variáveis independente e dependente com suas correlações. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Segundo a classificação adotada por Kerlinger (1999) a pesquisa se caracteriza como 

um experimento de campo, no qual uma ou mais variáveis independentes são manipuladas pelo 

pesquisador em uma situação natural e, sendo assim, o pesquisador não tem a possibilidade de 

total controle como ocorre nos experimentos de laboratório. Nesta investigação houve a 

introdução da variável independente (Metodologia “Lean”) pelo pesquisador, nos setores 

administrados pela Prefeitura da instituição de ensino localizada na Cidade do Rio de Janeiro, 

RJ; situação que não permite o seu controle total. 

 

3.2 POPULAÇÃO 

A pesquisa foi realizada com toda a população de sujeitos lotados na Prefeitura da 

instituição estudada, localizado no bairro do Humaitá, Rio de Janeiro, RJ. O número total da 

população é igual a 34 destes, 29 colaboradores terceirizados e 5 servidores públicos e gestores, 

conforme o quadro 06 apresenta: 

  Quadro 06 – Composição do setor da Prefeitura 

COMPOSIÇÃO DO SETOR DA PREFEITURA 

SETOR PROFISSIONAL QUANTIDADE TOTAL 

Manutenção 

Bombeiro 

Eletricista 

Ajudante  
 

1 

1 

1 
 

3 

Limpeza 

Encarregado  

Limpador  

Jardineiro  
 

2 

14 

1 
 

17 

Merenda 
Nutricionista  

Merendeira  
 

1 

4 
 

5 

Portaria Porteiro  3 3 

Segurança Vigilante  2 2 

Prefeitura 

Prefeito  

Engenheiro  

Gestor compras  

Gestor 

almoxarifado 
 

1 

1 

1 

1 

 

4 

TOTAL 34 

   Fonte: Autor/dados da pesquisa 
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Para melhor entendimento organizacional observa-se a figura 03 com a composição 

da Prefeitura do campus. O prefeito gerencia todos os setores, com auxílio da Nutricionista na 

Merenda e na Despensa; do Engenheiro na Manutenção e Almoxarifado e individualmente na 

Limpeza, Segurança e Portaria. As atribuições do Almoxarifado, que tem resultado direto na 

Manutenção, são compartilhadas pelo gestor do Almoxarifado e Patrimônio; Gestor de 

Compras e o Prefeito. Apesar de atribuições e funções distintas, todos os gestores colaboram 

mutuamente e atuam de forma conjunta e/ou individual na gestão de suas competências para 

administrar a Prefeitura do campus. 

 

Figura 03 – Composição da Prefeitura 

 

Fonte: Autor/dados da pesquisa 

 

3.3 PROCEDIMENTOS 

Objetivando aumentar a melhora dos serviços prestados nos setores sob 

responsabilidade da Prefeitura do Campus, foram implantados, no período de 2014 até 2016, 

processos gerenciais baseados na Metodologia “Lean”.  

A pesquisa foi dividia em 4 etapas distintas: i) 1ª fase – Análise e Diagnóstico, onde 

foram identificados os problemas que ocorriam dentro da Prefeitura do campus; ii) 2º fase – 

Reunião com colaboradores e gestores para informar dos novos rumos a seguir; iii) 3ª Fase- 

implantação da metodologia “Lean”, através da aplicação de ferramentas “Lean” específicas 

para solucionar os problemas encontrados e criação de indicadores de melhoria contínua e iv) 

4ª fase – Avaliação da metodologia “Lean”, que ocorrerá por dois caminhos distintos: 

Avaliação e análise de forma individual e coletiva das ferramentas “Lean” aplicadas na 

Prefeitura e também, avaliação e análise dos indicadores para verificação de  Melhoria contínua 

dentro da Prefeitura. 
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Para haver melhor conhecimento das demandas, a Prefeitura do campus foi pesquisada 

pelos seguintes setores a seguir: Manutenção, Merenda, Limpeza, Portaria, Segurança, 

Almoxarifado e despensa. 

  

3.4    VARIÁVEL INDEPENDENTE - RELATIVO À METODOLOGIA “LEAN”  

A pesquisa iniciou a implantação de Ferramentas “Lean” na instituição estudada no 2o 

Semestre de 2014.  Antes da implantação foram realizadas observações com informações e 

indicadores não sistematizados, mas que foram se consolidando ao longo do processo. 

Após o período de Análise e Diagnóstico (AD) foram realizadas reuniões com os 

funcionários destes setores, objetivando a explicação das mudanças e a necessidade de 

engajamento de cada indivíduo para o sucesso do empreendimento. 

Em seguida a essas duas etapas, foram implantadas as ferramentas da Metodologia 

“Lean”, de forma gradual ao longo de três anos, a partir de julho de 2014 a dezembro de 2016, 

para que as mudanças causadas pela implantação pudessem ser facilmente assimiladas e 

introjetadas na rotina e na cultura dos setores. Essas etapas estão detalhadas no quadro 07, na 

qual, verifica-se a divisão temporal em seis semestres. 

 

Quadro 07 -  Distribuição das ferramentas “Lean” ao longo do tempo. 

DISTRIBUIÇÃO DAS FERRAMENTAS LEAN AO LONGO DO TEMPO 

CODIGO SEMESTRE PÉRÍODO 

1 1º Semestre Janeiro a junho de 2014 

2 2º Semestre Julho a dezembro de 2014 

3 3º Semestre Janeiro a junho de 2015 

4 4º Semestre Julho a dezembro de 2015 

5 5º Semestre Janeiro a junho de 2016 

6 6º Semestre Julho a dezembro de 2016 

Fonte: Autor da pesquisa 

 

3.5. ANÁLISE E DIAGNÓSTICO -  FASE 1 

A análise e Diagnóstico foi realizada no período de janeiro a junho de 2014, 

coordenada pelo Prefeito, responsável pela pesquisa, que uniu as observações externas às suas.  

Para a coleta das informações nesta fase, além das observações do pesquisador foram 

anotadas demanda e observações dos gestores da Prefeitura relativas aos procedimentos 

existentes em cada setor, de colaboradores dos setores da Prefeitura, de diversos setores da e da 

gestão da instituição. Após término deste procedimento foi criada uma lista com os principais 

gargalos e demandas que deveriam ser sanados. Sendo identificadas situações problemas, 
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verificando as atitudes comuns dos colaboradores terceirizados e procedimentos dos setores da 

Prefeitura, além de procedimentos específicos de cada setor. 

A Análise e Diagnóstico para a observação dos procedimentos e processos existentes 

na realização dos serviços, foi realizada a partir da percepção individual do pesquisador e 

Prefeito e serviram de base para a implantação da Metodologia “Lean” e para iniciar a coleta 

de dados para o setor e os serviços executados pela Prefeitura.   

A necessidade desta etapa se deve ao fato de não haver na instituição dados que possam 

colaborar para a verificação e a comparação de resultados que demonstrassem a evolução da 

eficiência dos serviços de apoio à instituição e avaliar o campo em que se poderia obter ganhos 

de produção, modificando, propondo e criando procedimentos. 

Esta fase serve de base para a implantação da mais apropriada Ferramenta “Lean” (FL) 

para a execução dos serviços, conscientização, assimilação e mudança de comportamento dos 

colaboradores; utilização das ferramentas, equipamentos e materiais disponíveis obtidos pela 

instituição na busca da eficiência constante e melhor aproveitamento dos recursos dentro da 

realidade do serviço público brasileiro.  

Divide-se as observações da AD em três características: i) Todos os setores - Com 

procedimentos, processos e características comuns que eram utilizadas da mesma forma 

conjunta nos setores subordinados à Prefeitura; ii) Setores conjugados - Possuem simbiose de 

ação que influenciem as ações de outro setor e iii) Cada setor isoladamente - Com as 

características pertinentes àquele setor. 

Em seguida foram criados indicadores para iniciar o controle e avaliação da 

implantação da Metodologia “Lean” e a busca da melhoria contínua nos serviços prestados. 

 

3.6 REUNIÕES COM COLABORADORES E GESTORES DA PREFEITURA -  

FASE 2 

Ao iniciar a gestão, foram realizadas reuniões com cada equipe para definir novas 

orientações sobre os objetivos e rumos que o setor deveria seguir bem como informar do novo 

sistema que seria implantado gradualmente para aumentar a eficiência dos serviços prestados 

pelo setor e pelas equipes subordinadas.  

As reuniões ocorreram de três maneiras: i) De forma coletiva com todos os 

colaboradores e ii) Segmentada a cada setor especifico da Prefeitura e iii) Com os gestores da 

Prefeitura. 
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Foram observadas as solicitações dos colaboradores para melhorar a forma de trabalho 

e a execução dos serviços. Posteriormente foram realizadas reuniões com os gestores da 

Prefeitura do campus para iniciar as implantações das Ferramentas “Lean” de forma gradual e 

permanente. As reuniões não terminaram nesta etapa e são realizadas constantemente para 

avaliação de novos problemas, dos rumos e processos a seguir e para apresentar as melhorias 

encontradas nas avaliações. 

 

3.7 IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA “LEAN” NOS SETORES DA 

PREFEITURA– FASE 3 

Sendo o “Lean”, uma metodologia que visa a redução de desperdícios, melhor 

conformidade e aumento da satisfação do cliente (MILIANI: 2010) e para o sucesso da 

implantação cada etapa deve ser bem planejada, com uma estratégia que supere os obstáculos 

encontrados ao longo do processo (MAIA ET AL.;2011) e as organizações não devem se limitar 

a implantar somente um conjunto de ferramentas (ABRANTES; 2012). O desenvolvimento da 

implantação da Metodologia “Lean” na Prefeitura otimiza sempre o dinamismo nos processos 

e nos serviços que vão se alterando e se ajustando às necessidades, aos novos conhecimentos e 

às trocas de experiência, buscando sempre a eficiência dos trabalhos realizados e de forma que 

os serviços alteram processos e vice-versa. O método foi implantado de forma gradual ao longo 

de três anos ou seis semestres, ajustando-se as características culturais, sociais de todos os 

componentes da Prefeitura e as condições econômicas/financeiras do Campus, buscando 

sempre atingir a máxima redução de desperdícios e a melhor qualidade dos serviços. 

Foram então aplicadas, de forma gradual, 22 ferramentas “Lean” nos setores 

subordinados à Prefeitura do Campus, onde as mesmas atuaram de forma individual e coletiva, 

seguindo uma ordem de aplicação onde uma pudesse reforçar e complementar atuação da outra 

e que, fossem então sanadas situações problemas, modificar a cultura e velhos hábitos e para 

reforçar conceitos da filosofia enxuta trazendo resultados positivos para o setor, para a 

instituição e para as pessoas envolvidas neste processo.  

 

3.8     AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA “LEAN”  

 A etapa da avaliação da implantação da Metodologia “Lean” ocorreu com a 

pontuação das ferramentas “Lean” e da Análise e Diagnóstico, sendo realizadas por cinco 

gestores da Prefeitura, coordenada pelo pesquisador/Prefeito, com o propósito de aumentar a 
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validade dos resultados.  Foram avaliadas as vinte e duas Ferramentas desta Metodologia 

utilizadas e a etapa de Análise e Diagnóstico. 

Os Gestores foram solicitados a avaliar as ferramentas e AD, de forma qualitativa, 

sendo apresentado em papel e depois discutido oralmente cinco critérios, cada qual 

apresentando um peso diferente, atribuído pelo experimentador em função da sua contribuição 

para a avaliação da Metodologia “Lean”. Em seguida o pesquisador definiu a pontuação final, 

baseando-se nas avaliações e anotações dos gestores relativa a avaliação das ferramentas 

“Lean”, para que pudesse ser analisada se a implantação da Metodologia “Lean” ocorreu de 

forma satisfatória. 

 

3.8.1 Metodologia para análise dos resultados obtidos 

Será feita análise dos resultados obtidos na tabela com correlação entre aplicação das 

ferramentas “Lean” específica e em cada setor. 

Para cada linha da tabela foram destinadas as Ferramentas “Lean” de acordo com a 

ordem de sua implantação. 

Para cada coluna da tabela foi colocada os setores da Prefeitura sem critério de 

importância. 

A última célula de cada linha e coluna obtemos o somatório de todos os pontos obtidos 

na avaliação da aplicação das ferramentas enxutas no setor da Prefeitura do campus. 

 

3.8.2 Critérios usados na aplicação das Ferramentas “Lean” nos setores da 

Prefeitura  

Após o período de aplicação das ferramentas enxutas nos setores da Prefeitura foi feita 

a avaliação verificando a importância e influência das mesmas nos processos da execução dos 

serviços e métodos aplicados aos insumos pertencentes à Prefeitura do campus. Esta avaliação 

foi dividida em duas vertentes: 

 Avaliação de cada FL levando em conta sua aplicação individual nos setores 

subordinados a Prefeitura, com orientação em linha, e  

 Avaliação das FL de forma conjunta nos setores subordinados a Prefeitura:  

Merenda, Limpeza, Manutenção, Segurança, Almoxarifado e Despensa, com orientação por 

colunas. 
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Com a avaliação individual, verifica-se o nível de atuação de cada ferramenta aplicada 

a cada setor e onde a mesma teve maior influência, sendo facilitadora da solução dos gargalos 

e problemas específicos que surgiram na verificação da Análise e Diagnóstico. 

Com a avaliação conjunta, verifica-se a aplicação total das ferramentas em cada setor 

da Prefeitura, formando um bloco onde cada ferramenta serve de complemento para a outra, 

fortalecendo a metodologia “Lean” implantada na Prefeitura do Campus. Com os valores 

obtidos na aplicação das Ferramentas “Lean”, foi possível verificar se houve sucesso na 

implantação da Metodologia “Lean” no setor da Prefeitura da instituição estudada. 

Foi elaborada pontuações com graus de importância para o sucesso e eficiência da 

Metodologia “Lean” com a aplicação de vinte e duas Ferramentas Enxutas e a etapa de Análise 

e Diagnóstico, totalizando vinte e três aplicações, variando entre sem importância (0 pontos) a 

muito importante (100 pontos). A pontuação foi seccionada seguindo os seguintes critérios do 

quadro 08: 

Quadro 08 -  Critérios de pontuação para avaliação das Ferramentas “Lean” 

ESCALA DE ADEQUACAO 

Grau de Adequação AVALIAÇÃO VALOR 

Não adequada Não foi relevante a aplicação da ferramenta ou não foi aplicada 0 

Pouco adequada Foi pouco relevante a aplicação da ferramenta 25 

Facilitador  Facilitadora quando aplicada ou criou condições para novas 

ferramentas serem aplicada 

50 

Adequada Foi relevante a aplicação da ferramenta 75 

Muito adequada Foi muito relevante a aplicação da ferramenta 100 

Fonte: Autor/dados da pesquisa 

 

3.8.3 Critérios para formação da pontuação 

Baseados em quatro critérios, os gestores classificaram então, a Análise e Diagnóstico 

e as Ferramentas “Lean”, em uma escala que variava de não adequação a muito adequada 

(Escala de Adequação). Para cada um dos cinco pontos existentes na escala, o experimentador 

atribuiu valores de acordo com o grau de adequação da Ferramenta “Lean” e da Avaliação e 

Diagnostico, atribuídos pelos gestores em reuniões com entrevistas específicas para a avaliação. 

O quadro 09 apresenta essa informação.  

 

Quadro 09 -  Pesos para pontuação  

VALORES PONTUAÇÃO 

CRITÉRIOS VALOR % 

Apropriação da ferramenta ao setor até a sua implantação 25 

Realidade encontrada na organização 25 

Tempo de consolidação da ferramenta 25 

Mudança na cultura 25 

Fonte: Autor/dados da pesquisa 
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Os critérios avaliados têm as seguintes características:             

 Apropriação da ferramenta ao setor até sua implantação corresponde as 

adaptações aos recursos, condições e resistências encontradas dentro de cada setor da 

Prefeitura; 

 Realidade encontrada na organização são os gargalos que foram superados para 

a implantação da ferramenta, levando em conta a cultura geral da instituição; 

 Tempo de consolidação corresponde ao tempo até total assimilação da 

ferramenta; e 

 Mudança na cultura corresponde a assimilação da ferramenta à cultura dos 

setores. 

 

3.8.4 Somatório total dos valores atribuídos  

i. Valores total da aplicação das Ferramentas “Lean” de forma individual 

O resultado gerado tem como base o somatório, no sentido da linha, de FL específica 

aplicada em todos os setores, verificando a atuação individual de cada ferramenta nos Setores 

da Prefeitura do campus. Utilizando então a seguinte f órmula: 

 Valor Total FL =  ∑ 𝑠𝑜𝑚𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 

 

ii. Valores total da aplicação das Ferramentas “Lean” de forma conjunta 

O resultado gerado terá como base o somatório, no sentido da coluna, de todas as FL 

aplicada nos setores específicos: Merenda, Limpeza, Manutenção, Segurança, Portaria, 

Almoxarifado e Despensa, verificando a atuação coletiva da FL nos setores subordinados a 

Prefeitura. Utilizando então a seguinte f órmula: 

 Valor Total Setores =  ∑ 𝑠𝑜𝑚𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑛𝑎 

 

iii. Escala de pontuação para a análise dos resultados 

Para facilitar a análise dos resultados convencionou-se que todas as pontuações serão 

arredondadas para múltiplos de cinco, (valores com final 1 e 2 serão arredondados para a casa 

decimal 0 abaixo, com final 8 e 9 casa decimal 0 acima e valores com final 3, 4, 6 e 7  serão 

arredondados para casa decimal 5) com este método buscou-se facilitar as comparações e 

agrupar as Ferramentas “Lean” de acordo com sua importância no processo de implantação da 

Metodologia “Lean”. 
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 A variação dos resultados para avaliação individual das Ferramentas “Lean” nos 

setores subordinados à Prefeitura se estabelece entre 0 a 700 pontos  

 A variação dos resultados para avaliação da Ferramentas “Lean” nos setores 

subordinados à Prefeitura se estabelece entre 0 a 2.300 pontos. 

A escala de pontuação foi distribuída conforme descrito no quadro 10, servindo como 

base para a avaliação da implantação da Metodologia “Lean” na Prefeitura do campus: 

 

Quadro 10 – Escala de pontuação para avaliação  

ESCALA DE PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO  

PONTUAÇÃO 

COLUNA 

AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

LINHA 

0 a 24 A atuação da FL/ML não foi adequada 0 a 24 

25 a 549 A atuação da FL/ML foi pouco adequada 25 a 174 

550 a 1099 A atuação da FL/ML foi facilitadora na melhora do 

trabalho 

175 a 349 

1.100 a 2.300 A atuação da FL/ML foi adequada 350 a 524 

1.650 a 2.300 A atuação da FL/ML foi muito adequada 525 a 700 

Fonte: Autor/dados da pesquisa 

 

 

3.9. VARIÁVEL DEPENDENTE RELATIVO À MELHORIA CONTÍNUA  

A criação de indicadores auxilia na interação entre pesquisadores e gestores sendo 

fundamentais para fornecer dados mensuráveis e possibilitar uma visão mais abrangente da 

situação da organização. Seu monitoramento, aliado a outras ferramentas de gestão, contribui 

para a Melhoria Contínua e baixos custos nos serviços, para tal é imperativo que se tenha o 

significado claro do que se pretender mensurar. Os indicadores são elaborados de acordo com 

as demandas da organização e em grande parte dos casos de forma distinta para atingir prioridades 

estratégicas. (VIGNHOCHI ET AL.; 2014) 

Os índices tabulados partiram dos dados coletados pelo Prefeito, que é também o 

pesquisador, através de observações, características e dados setoriais e, posteriormente, serão 

correlacionados e analisados para esta pesquisa de forma que possa ser mostrada sua evolução 

temporal ao longo de seis semestres. 

Os dados extraídos para tabulação foram retirados de relatórios, formulários e 

documentos extraídos da Prefeitura do campus, e, foram reorganizados para a pesquisa, sendo 

criados indicadores para medição da Melhoria Contínua e em seguida tabulados novos dados 

para medição. 

Para a análise da melhoria contínua foi determinada pela evolução ao longo do tempo, 

dos índices de eficiência e produtividade, buscando a redução de desperdícios e/ou tempo na 

execução de serviços e processos nos setores. Os indicadores definidos estão presentes no 
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quadro 11, sendo criados para esta pesquisa, pois foram específicos para cada setor e realidade 

encontrada: 

 

Quadro 11 – Indicadores para verificação da Melhoria contínua 

INDICADOR PARA VERIFICAÇÃO DA VD 

SETOR INDICADOR 

Todos setores Produtividade   

Todos setores Perda de equipamentos e ferramentas 

Todos setores Colaboradores sem uso regular de EPI’s e uniforme 

Manutenção/ Limpeza Eficiência do planejamento dos serviços 

Manutenção/ Limpeza Redução de ações não cumpridas até 48hs para + de 48hs 

Manutenção/ Limpeza Razão entre serviços Preventivos e Corretivos 

Manutenção/ Limpeza Relação entre serviços com prioridade e todos os serviços 

Manutenção/ Limpeza Retrabalho 

Manutenção  Evolução no serviço de troca de lâmpadas fluorescentes 

Merenda  Evolução no serviço de refeições 

Despensa  Perdas de produtos alimentícios na estocagem 

Limpeza Despejo de detritos 

Almoxarifado  Redução de desperdícios Almoxarifado e Patrimônio 

Sustentabilidade  Aproveitamento de material orgânico não processado 

Fonte: Autor/ dados da pesquisa 

 

3.9.1.  Indicadores usados na avaliação da melhora contínua 

A. TODOS OS SETORES 

i. Produtividade  

Esse indicador revela o percentual de produtividade, em porcentagem, existente nos 

setores da Prefeitura ao longo dos semestres. Para tal calcula-se as horas efetivamente 

trabalhadas e dividimos pelo total da jornada de trabalho por semestre. O quadro 12 apresenta 

o cálculo para o indicador produtividade. 

 

Quadro 12 – Cálculo para produtividade 

CÁLCULO DA PRODUTIVIDADE (%) 

INDICADOR CÁLCULO  

Produtividade  PRO = 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
 . 100 

SEMESTRE CÁLCULO 

Jornada de trabalho - 1º, 3º e 5º JT = 40 x 26 x 29  

Jornada de trabalho- 2º, 4º e 6º JT = 40 x 27 x 29 

Horas trabalhadas - 1º, 3º e 5º HT = horas trabalhadas x 26 x 29  

Horas trabalhadas - 2º, 4º e 6º HT = horas trabalhadas x 27 x 29 

JT = horas trabalhadas semana x semanas x nº de colaboradores 

Fonte: Autor/ dados da pesquisa 
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ii. Perda de equipamentos e ferramentas 

Este índice mede a quantidade de ferramentas ou equipamentos perdidos, em 

porcentagem, pelos setores ao longo do um semestre. O quadro 13 apresenta o cálculo. 

 

Quadro 13 – Cálculo para perda de ferramenta e equipamento em porcentagem 

CÁLCULO PARA PERDA DE EQUIPAMENTO E FERRAMENTA (%) 

INDICADOR CÁLCULO 

Ferramentas e equipamentos FE = 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒 𝑓𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
 . 100  

Fonte: Autor/ dados da pesquisa 

 

iii. Colaboradores sem uso regular de EPI’S e uniformes 

Este índice verifica a porcentagem de colaboradores sem uso de EPI’s e com uniformes 

incompletos ou irregulares nos setores da Prefeitura ao longo dos semestres, conforme mostra 

o quadro 14. 

 

Quadro 14 – Cálculo para uso de EPI’s e uniformes em porcentagem 

CÁLCULO PARA INCOSTÂNCIA NO USO DE EPI’S E UNIFORMES (%) 

INDICADOR CÁLCULO  

EPI EPI =  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑚 𝐸𝑃𝐼  𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟.
. 100   

Fonte: Autor/ dados da pesquisa 

 

B. SETORES CONJUGADOS - MANUTENÇÃO E LIMPEZA 

Os índices foram agrupados com dados recolhidos dos setores de Manutenção e 

Limpeza, pois os dois setores recebem ordens de serviço com características similares e 

possuem atividades contíguas. Para avaliação dos processos realizados nos dois setores 

conjuntamente foram definidos os seguintes índices: 

i. Fator de eficiência do planejamento dos serviços 

Esse indicador revela qual o percentual de eficiência de serviços foi executado sobre 

o planejamento dos serviços. Sendo definido como a quantidade de serviços executados sobre 

o planejamento relacionada à abrangência das ações programadas, apresentando o nível de 

eficiência no planejamento dos serviços em porcentagem, segundo quadro 15. 

 

Quadro 15 – Cálculo da eficiência nos serviços 

CÁLCULO DA EFICIÊNCIA NOS SERVIÇOS 

INDICADOR CÁLCULO  

Eficiência Eficiência = 
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠  
 . 100 

Fonte: Autor/ dados da pesquisa 
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ii. Redução das ações não cumpridas até 48hs transferidas para mais de 48hs 

Esse indicador revela qual o percentual do cumprimento da programação planejada de 

serviços de manutenção e limpeza estão sendo desenvolvidos, sendo apresentado da seguinte 

forma: 

 Serviços realizados em até 48horas - Serviços rápidos, com pouca dificuldade 

ou especificidade, a maioria das vezes rotineiros e individuais. 

 Serviços realizados em mais de 48hs – Serviços mais complexos, com algum 

grau de dificuldade ou impedimento, a maioria das vezes coletivo ou depende de mais de um 

setor para terminar. 

Pode-se verificar duas ações com este indicador, a evolução da variação de serviços 

complexos ao longo do tempo e se há equilíbrio no planejamento de tais ações. O quadro 16 

apresenta o cálculo para este índice. 

 

Quadro 16 – Cálculo do cumprimento da ação planejada 

REDUÇÃO DAS AÇÕES NÃO CUMPRIDAS ATÉ 48HS TRANSFERIDAS PARA MAIS DE 48HS 

INDICADOR CÁLCULO 

OS fora do prazo Total de OS fora do prazo em % =  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑂𝑆 𝑓𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑎𝑧𝑜

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑚 𝑎𝑡é 48ℎ𝑠
 . 100 

Evolução das 

OS + 48hs 

 OS+48hs =   evolução da quantidade de OS +48hs.  

Fonte: Autor/ dados da pesquisa 

 

iii. Razão entre serviços Preventivos e Corretivos 

Os serviços foram classificados de acordo com sua natureza, sendo divididos como: 

 Preventivos – conjunto de serviços de inspeções sistemáticas, ajustes, 

conservação e eliminação de defeitos, visando a evitar falhas; 

 Corretivos – Conjunto de serviços e ajustes executados em equipamentos, 

mobiliários, sistemas elétricos, hidráulico ou qualquer instalação da edificação onde ocorreram 

falhas. 

 Ordinários – Conjunto de serviços que não possuem caráter preventivo ou 

corretivo sendo realizados para sanar necessidades do campus ou serviços gerias e rotineiros. 

Esse indicador revela qual a razão que evolui serviços preventivos em relação aos 

serviços corretivos desenvolvidos, verificando se houve aumento do serviço preventivo e 

consequentemente diminuição do serviço corretivo, seu cálculo está definido no definido no 

quadro 17. 
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Quadro 17– Razão entre serviços Preventivos e corretivos 

RAZÃO ENTRE SERVIÇOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS 

NATUREZA DO SERVIÇO CÁLCULO 

Corretivo Total de serviços Corretivos em % = 
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 . 100 

 

Preventivo Total de serviços Preventivos em % = 
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 . 100 

 

Ordinário Total de serviços Ordinários em % = 
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛á𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 . 100 

 

Razão Preventivo Corretivo RPC = 
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
  

Fonte: Autor/ dados da pesquisa 

 

iv. Relação entre serviços com prioridade e todos os serviços  

Os serviços foram classificados de acordo com sua importância da seguinte forma: 

 Emergenciais – Ocorrências que surgem inesperadamente e que pode ocorrer 

algum dano grave a pessoas, a instituição ou interromper as atividades do campus e devem ser 

realizados imediatamente, interrompendo qualquer outro serviço do setor; 

 Prioritários – Necessitam ser feitos para que não se transformem em emergências 

ou interrompem a funcionalidade de algum setor específico do campus; 

 Necessários – Podem ser feitos com planejamento nos processos e programados, 

principalmente feito nas férias escolares ou quando não há grande movimentação de pessoas 

no campus; 

 Rotineiros – Serviços que são executados em uma rotina de processos, 

basicamente diários que visam à manutenção das atividades regulares da instituição. 

Esse indicador revela qual a evolução do percentual da realização dos serviços: 

Emergencial; Prioritário; Necessário em relação ao total de serviços realizados, verificando se 

houve diminuição dos serviços com prioridade, para que possa ser mantida a rotina da 

instituição, seu cálculo está definido no quadro 18. 

 

Quadro 18 – Cálculo para relação entre serviços com prioridade e todos os serviços 

RELAÇÃO ENTRE SERVIÇOS COM PRIORIDADE E TODOS OS SERVIÇOS (%) 

AÇÃO CÁLCULO 

Prioridades/todos serviços PTS em % =  
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 𝐸𝑚𝑒𝑟𝑔ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙+𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜+𝑅𝑜𝑡𝑖𝑛𝑒𝑖𝑟𝑜

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 . 100 

 

Fonte: Autor/ dados da pesquisa 

 

v. Retrabalhos 

Retrabalho pode ser definido como qualquer processo pelo qual um material, item, 

produto ou serviço defeituoso ou não-conforme é submetido à repetição de operações do 
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processo produtivo de modo a satisfazer os requisitos originalmente especificados e, portanto, 

torná-lo em condições de ser aceito, logo o quadro 19 mostra o percentual de retrabalhos foi 

executado. 

 

Quadro 19 – Cálculo para retrabalho realizados 

CÁLCULO DE RETRABALHOS REALIZADOS 

INDICADOR CÁLCULO  

Retrabalho Total de retrabalhos em % = 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜𝑠 𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠  𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 . 100 

Fonte: Autor/ dados da pesquisa 

 

C. MANUTENÇÃO 

i. Evolução do serviço de troca de lâmpadas fluorescentes 

Este indicador oferece a evolução, em porcentagem, na troca de lâmpadas 

fluorescentes ao longo do de cada semestre fazendo uma correlação entre tempo e quantidade 

de lâmpadas trocadas. O indicador foi criado por ser o serviço que tinha mais demanda no 

campus, O quadro 20 mostra o cálculo para este índice. 

 

Quadro 20 – Cálculo da evolução do serviço na troca de lâmpadas fluorescentes  

EVOLUÇÃO DO SERVIÇO DE TROCA DE LÃMPADAS FLUORESCENTES 

INDICADOR CÁLCULO 

Evolução na troca de 

Lâmpadas fluorescentes 
PTL = 

𝐿â𝑚𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑜𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑠í𝑣𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑜𝑐𝑎 𝑑𝑒  𝑙â𝑚𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
 . 100 

OUTROS CÁLCULOS 

Quantidade de troca possíveis de lâmpadas nos semestres 

QTP = 
𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑜𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑙â𝑚𝑝𝑎𝑑𝑎
 

Jornada de trabalho eletricista e ajudante 1º, 3º e 5º semestres (em minutos) 

JT = 40x26x2x60  JT = 124.800 min 

Jornada de trabalho eletricista e ajudante 2º, 4º e 6º semestres (em minutos) 

JT = 40x27x2x60  JT = 129.600 min 

Fonte: Autor/ dados da pesquisa 

 

D. MERENDA 

i. Evolução no serviço de refeições- almoço e janta 

O Quadro 21 avalia a evolução, em porcentagem, no serviço de refeições, almoço e 

janta, através da quantidade média diária de pratos servidos nas refeições mostra a cálculo. 

Quadro 21 – Cálculo para evolução no serviço de refeições 

 

PRODUTIVIDADE NO SERVIÇO DE REFEIÇÕES 

INDICADOR CÁLCULO  

Evolução o serviço de refeições PSR = 
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑖çã𝑜 𝑛𝑜 𝑠𝑒𝑠𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑖çã𝑜 1º 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
 . 100 

Fonte: Autor/ dados da pesquisa 
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E. DESPENSA 

i. Perdas de produtos alimentícios na estocagem em porcentagem 

Verifica-se neste índice a quantidade em porcentagem de produtos perdidos pelo mal 

recebimento, estocagem, manuseio e preparo de produtos alimentícios, além de cascas de frutas 

e legumes e refeições não consumidas, ao longo de um semestre. O quadro 22 exemplifica a 

situação. 

 

Quadro 22 – Cálculo para quantidade de perdas de produtos alimentícios em porcentagem 

QUANTIDADE DE PERDAS DE PRODUTOS NA DESPENSA (%) 

INDICADOR CÁLCULO  

Perdas em % PPE = 
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑚 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒
 . 100 

OUTROS CÁLCULOS 

INDICADOR CÁLCULO  

Quantidade de produtos em 

estoque 

∑ 𝑷𝑨 = somatório da quantidade de produtos estocado ao longo de um 

semestre em kg 

Perdas de produtos 

alimentícios 

∑ 𝑷𝑷 = Somatório da quantidade de perdas de produtos alimentícios ao longo 

de um semestre em kg 

Fonte: Autor/ dados da pesquisa 

 

F. LIMPEZA 

i. Redução dos detritos do campus 

O indicador redução de detritos verifica a evolução da quantidade de detritos 

descartados pelo campus por coleta e em porcentagem. 

 A base de cálculo para verificação é o M3, para tal o quadro 23 apresenta a quantidade 

de detrito descartado por coleta e sua evolução ao longo dos semestres. 

 

Quadro 23– Cálculo para redução de detritos despejado em porcentagem 

REDUÇÃO DE DETRITO DESPEJADO (%) 

INDICADOR CÁLCULO  

Despejo RD = 
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑥𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑗𝑎𝑑𝑜

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑥𝑜 1º 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 
 . 100 

OUTRO CÁLCULO 

Detrito despejado a cada coleta ∑ 𝑳𝑫 = Somatório da quantidade de lixo recolhido a cada coleta. 

Fonte: Autor/ dados da pesquisa 

 

G. ALMOXARIFADO  

i. Redução de desperdício e perdas de material de almoxarifado e patrimônio   

Este indicador verifica o quanto de desperdício pode ser evitado com controle maior 

do descarte de materiais de almoxarifado e patrimônio, bem como uso dos materiais entregues 

aos colaboradores do campus. Os detritos foram definidos como o quadro 24 apresenta. 
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Quadro 24– definição dos tipos de detritos do campus 
SEGMENTAÇÕES DE DETRITO DESCARTADO 

TIPO DE DETRITO DEFINIÇÃO 

Orgânico  Todo resíduo de origem animal ou vegetal, como os restos de alimentos, folhas, 

sementes, papéis 

Inorgânico  Todo material cuja origem não é biológica, como por exemplo: plásticos, metais, 

vidro 

Entulho Todo resíduo gerado no processo construtivo, de reforma, escavação ou demolição 

Almoxarifado Todo material de origem biológica ou não, retirado do almoxarifado, como por 

exemplo: embalagens, materiais estragados e vencidos 

Manutenção/limpeza Todo material de origem não biológica resultante do trabalho da 

Manutenção/Limpeza, como por exemplo: fios, fitas, reatores, latas e sobras de 

materiais construtivos que não são aproveitados mais 

Patrimônio descartado Todo material de origem biológica ou não, oriundo de perda e quebra de mobiliário, 

como por exemplo: móveis, cadeiras, armários e afins em madeira, metal e plástico 

Fonte: Autor/ dados da pesquisa 

 

Os cálculos dos detritos segmentados foram calculados pelo somatório do volume 

descartado ao longo de cada semestre e a evolução do material de almoxarifado e patrimônio 

foi calculado em porcentagem. O quadro 25 apresenta este cálculo.  

 

Quadro 25– Cálculo para porcentagem de detrito segmentado descartado por semestre 

REDUÇÃO DE DESPERDÍCIO MATERIAL ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO (%) 

INDICADOR CÁLCULO  

Redução desperdício DS = 
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑥𝑜 𝑑𝑜 𝐴𝑙𝑚𝑜𝑥𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑑𝑜+𝑀𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛çã𝑜/𝐿𝑖𝑚𝑝𝑒𝑧𝑎+𝑒 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑥𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 
 . 100 

Fonte: Autor/ dados da pesquisa 

 

H. SUSTENTABILIDADE 

i. Aproveitamento de material orgânico não processado 

Este indicador foi criado para verificar a quantidade de material descartado que poderia 

ser aproveitado, sendo criado os projetos de “Compostagem” e “Horta Sustentável”. 

O material gerado da compostagem será acrescido nos canteiros, jardins e horta. Para 

tal o quadro 26 classifica o tipo de material orgânico, seu volume individual em M3 e o total do 

material aproveitado em M3 e sua porcentagem nos semestres pesquisados. 

Estes projetos buscam a interação de todos os setores da Prefeitura, com maior ênfase 

na Manutenção, Merenda e Limpeza. 

 

Quadro 26 – Cálculo do aproveitado do material orgânico por semestre 

QUANTIDADE DE MATERIAL OGÂNICO APROVEITADO (%) 

MATERIAL CÁLCULO  

Total de Material orgânico em % MCH = 
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑔â𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑥𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 
 . 100 

Fonte: Autor/ dados da pesquisa 
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3.10. ESTATÍSTICA DOS INDICADORES DA MELHORIA CONTÍNUA 

Foi realizada a análise estatística dos indicadores de melhoria contínua através do teste 

do Qui-quadrado χ2 de Person. A hipótese testada foi: 

 Ho: χ
2

T  ≥  χ
2

I   Não há diferença entre as frequências; e 

 Ha: χ
2

T  <  χ
2

I   Há diferença significativa entre as frequências. 

 

Onde: χ2
T Resultado do Qui-quadrado tabelado, e 

           χ2
I  Resultado do Qui-quadrado calculado dos indicadores. 

 

O grau de liberdade para o cálculo corresponde a: 

 GL = (nº de colunas – 1) x (nº de linhas -1) = (6 -1) x (2 -1) = 5  GL= 5 

O nível de significância aceito é de α = 0,001, para todos os indicadores, com  

χ2
T = 15,086 

Para efeito ilustrativo coloca-se a fórmula do Qui-quadrado abaixo: 

 χ2 = ∑[(fo – fe)2/fe] 

Onde fo  Frequência observada, e 

         fe  Frequência esperada. 
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4. IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA LEAN  

4.1. PRINCÍPIOS DA IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA “LEAN” NA 

PREFEITURA  

O princípio ideológico da introdução de uma metodologia consagrada como a 

Metodologia “Lean” é a busca da melhoria continua nos processos utilizados deixando-os 

enxutos e eficientes. 

Para tal buscou-se atuar em um estilo de liderança participativa dos gestores 

oferecendo liberdade para mudança na execução dos serviços sempre que objetivassem 

diminuição de desperdício e tempo bem como a capacidade de alterar etapas quando do 

surgimento de situação que pudesse interromper o processo. Conforme apresenta a figura 04. 

 

Figura 04 – Definição da metodologia 

 
. 

Fonte: Autor/Dados da Pesquisa 

 

A metodologia implantada deve gerar dinamismo nos serviços e qualquer mudança 

positiva deve ser agregada ao processo modificando-os. Neste sistema, o serviço modifica o 

processo e vice-versa, havendo uma retroalimentação contínua. 

A responsabilidade da tomada de decisão nos processos pertence aos gestores do setor, 

mas é permitida e estimulada tomadas de decisões individuais ou coletivas para mudanças dos 

serviços que posteriormente serão avaliadas e agregadas ao processo, modificando-os, 

conforme mostra a figura 05. 

 

Figura 05 – Tomada de decisão dos processos 

 
. 

Fonte: Autor/Dados da Pesquisa 
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Para que os processos se tornem enxutos, gerando eficiência é estimulado através das 

implantações das Ferramentas “Lean” o reforço ao comprometimento dos colaboradores nos 

trabalhos individuais e fortalecimento de líderes informais de tarefas nas equipes.  Um processo 

pode contar com um ou vários serviços e pertencer somente ao colaborador ou a uma ou mais 

equipes. 

Antes de o serviço ser executado e se tornar rotineiro o trabalho é deliberado 

conjuntamente com o gestor e o colaborador/equipe. O serviço pode então ocorrer por três 

caminhos: 

 Com interrupção do trabalho: Caso surja algum impedimento e o gestor for 

chamado para a solução, não havendo participação do colaborador/equipe na tomada de decisão 

e não havendo mudança no processo; 

 Sem interrupção do trabalho: Não havendo alteração no serviço já determinado, 

não havendo participação do colaborador/equipe na tomada de decisão e não havendo mudança 

no processo; 

 Sem interrupção do trabalho: Havendo alteração nos processos já determinados, 

com direta participação do colaborador/equipe na tomada de decisão havendo mudança no 

processo. 

Ao fim do trabalho, a alteração é discutida com o gestor para avaliação e ser 

acrescentada ao processo, modificando-o. Quando o colaborador assume a iniciativa para 

mudar um procedimento já estabelecido, corrija o impedimento ou encontre solução mais 

eficiente para conclusão do serviço sem prejudicar sua qualidade o mesmo mostra 

comprometimento. 

No caso em que um ou mais colaboradores tenham iniciativa e levem o grupo para 

mudar um procedimento já estabelecido, corrijam o impedimento ou encontrem soluções mais 

eficiente para conclusão do serviço sem prejudicar sua qualidade o mesmo toma atitude de líder 

informal de equipe. Esta ação de estímulo a tomada de decisão seja individual ou grupal leva a 

melhora de todo o processo integrado. 

Busca-se então estimular: a participação de todos e segurança nas decisões, não 

havendo reprimendas quando um serviço é alterado, mas não se torne eficiente. 

Solicita-se que estas ações sejam feitas com responsabilidade e procura-se desenvolver 

o conhecimento e capacidade técnica de todos para evitar paradas de trabalho desnecessárias 

ou executar retrabalhos.  Pode-se verificar então os dois processos similares nas figuras 06. 
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Figura 06 – Modificação dos serviços e processos através do comprometimento e da liderança 

 

 

Fonte: Autor/Dados da Pesquisa 

 

Para que a melhora ocorra sistematicamente são estimulados e desenvolvidos: i) o 

comprometimento e as lideranças informais de equipe e ii) a mudança de técnicas e tecnologia 

que favoreça a redução dos desperdícios facilitando o enxugamento do tempo de execução dos 

serviços e melhorando a eficiência de todo sistema de processos implantado no Campus. A 

figura 07 exemplifica esta filosofia. 

 

Figura 07 – Melhoria contínua nos serviços e processos 
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Fonte: Autor/Dados da Pesquisa 

 

4.2.  APLICAÇÃO DAS FERRAMENTAS “LEAN” NOS SETORES 

Foram aplicadas as seguintes ferramentas “Lean” que serão descritas seguindo a 

ordem temporal de aplicação. 

 

i. Sistema “5 S”  

A primeira implantação feita foi o sistema “5S” para garantir a introjeção da disciplina 

e organização dentro dos grupos. Foi realizada no período de julho a dezembro de 2014. 

Os princípios do sistema “5S” foram conceituados a cada indivíduo, através de 

reuniões, mostrando sua importância tanto na melhoria do ambiente de trabalho quanto no 

aumento da qualidade de vida do colaborador.  

O objetivo da implantação do 5S não foi só eliminar o que não serve mais, organizar 

e manter limpo o espaço, criar normas claras de organização e incentivar a melhoria contínua, 

mas principalmente de evitar desperdícios dos materiais e patrimônio do campus e iniciar a 

conscientização da importância dos setores terceirizados na vida diária do Campus. Algumas 

metas foram exigidas nesta primeira etapa como mostra o quadro 27: 

 

  Quadro 27 – Implantação do Sistema “5S” 
SISTEMA 5S 

AÇÃO MERE. LIMP. MANUT. SEGUR. PORT. ALMOX. DESP. 

Padronização do uniforme        

Uso ostensivo de EPI        

Limpeza do ambiente de trabalho        

Organização de ferramentas e maquinário        

Local apropriado para permanência         

Organização do espaço físico        

Verificação do patrimônio para descarte        

Reaproveitamento/conserto de patrimônio        

Controle e reaproveitamento de detritos        

Controle da qualidade das refeições        

    Fonte: Autor/Dados da Pesquisa 

 

ii. Comprometimento dos funcionários e Gerência  

Um dos objetivos da gestão da Prefeitura foi estimular através dos fundamentos da 

Filosofia “Lean”, o comprometimento e o surgimento de lideranças informais que possam 

contribuir para a melhoria constante dos serviços produzidos, gerando eficiência para o setor. 

Inicialmente ao implantar o novo sistema de gestão atitudes de alguns indivíduos 

alheios ao interesses e objetivos da instituição ainda eram resistentes a nova realidade. Houve 

resistência de alguns colaboradores e para tal foi necessário o desligamento dos quadros de 
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funcionários terceirizados do campus que insistiam em manter o “status quo” e antigos hábitos 

prejudiciais a instituição e aos companheiros de trabalho. Cabe ressaltar que os mesmos não 

foram demitidos, mas retornados a empresa empregadora com a sugestão de serem capacitados. 

Esta etapa iniciou em julho de 2014 e terminou em dezembro de 2014, posteriormente ajustes 

foram feitos, o quadro 28 apresenta as metas a seguir: 

 

  Quadro 28 – Implantação Comprometimento dos Funcionários e gerência 
COMPROMETIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS À GERENCIA  

AÇÃO MERE. LIMP. MANUT. SEGUR. PORT. ALMOX. DESP. 

Serviços previamente discutidos         

Reuniões periódicas com sugestões        

Unir valores pessoais aos da organização        

Valorizar a importância do colaborador        

Projetos que valorizem o colaborador        

Estimulo ao conhecimento        

Mudanças informadas as equipes        

Estimulo á capacitação e qualificação        

Ordens de serviços claras        

Estimulo ao trabalho em equipe        

Gestores como mediadores        

  Fonte: Autor/Dados da Pesquisa 

 

iii. Ferramentas de Controle de Qualidade  

Foram definidas algumas ferramentas, no 2º semestre de 2014, para definir, mensurar 

e analisar o serviço executado e, posteriormente, propor soluções para problemas que 

eventualmente são encontrados e interferem no bom desempenho dos processos de trabalho. 

Entre elas podem se destacar no quadro 29: 

 

Quadro 29 – Implantação de Ferramentas de Controle de Qualidade 
FERRAMENTAS DE CONTROLE DE QUALIDADE  

AÇÃO MERE. LIMP. MANUT. SEGUR. PORT. ALMOX. DESP. 

Tabelas de entrada e saída de produtos        

Sobras de produtos reutilizados        

Controle de contagem de pratos servidos        

Controle do uso de ferramentas         

Aviso de higienização         

Tabela de controles de Ordens de serviço        

Tabela de distribuição de serviços        

OS planejadas por período de tempo        

Tabela de controle de frequência e atrasos        

Livro de ocorrências dos setores        

Tabela de entrega de alimentos por data        

Tabela de entrega de produtos        

Identificação dos colaboradores        

Catalogação de documentos        

Digitalização de notas fiscais        

Fonte: Autor/Dados da Pesquisa 

. 
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iv. Gestão visual  

Foi criado um sistema de informação de forma visual, no 2º semestre de 2014, 

permitindo agilidade nas operações e promovendo a normatização de processos, diminuindo o 

tempo de procura de materiais no Almoxarifado e Despensa, equipamentos nos armários e 

mesas de trabalho. Para tal, foram executadas as seguintes ações relatadas no quadro 30: 

 

  Quadro 30 - Implantação de Gestão Visual 

GESTÃO VISUAL  
AÇÃO MERE. LIMP. MANUT. SEGUR. PORT. ALMOX. DESP. 

Sinalização e separação de produtos        

Produtos a vista         

Produtos mais antigos a frente dos novos        

Itens afins colocados próximos        

Cartões de ½ carga e falta        

Espaço próprio para alimento seco        

Organização dos freezers por alimento        

Controle de estoque com cadeado        

Equipamentos separados por profissional        

Informação física e virtual concomitante        

Excelência no acabamento de serviços        

Integração do campus com jardins Campus  

Aviso de saída de emergência Campus  

  Fonte: Autor/Dados da Pesquisa 

 

 

v. “Just in Time”  

Ao implantar no período de julho a dezembro de 2014 o sistema administrativo de 

produção “Just in Time” foram determinadas as seguintes alterações do quadro 31: 

 

Quadro 31 – implantação do “Just In Time” 
JUST IN TIME  

AÇÃO MERE. LIMP. MANUT. SEGUR. PORT. ALMOX. DESP. 

Evitar produtos parados em estoque        

Produtos separados para serviços        

Verificação de possíveis problemas        

Mudança de tecnologia        

Fonte: Autor/Dados da Pesquisa 

 

 

 

vi. “Kaikaku” - mudança radical  

A mudança radical foi implantada no 2º semestre de 2014 e inserida gradativamente 

ao longo dos anos de 2015 e 2016, buscando então focar nos seguintes princípios do quadro 32: 
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Quadro 32 – Implantação do “Kaikaku” 
KAIKAKU  

AÇÃO MERE. LIMP. MANUT. SEGUR. PORT. ALMOX. DESP. 

Valorização colaborador e equipe        

Estímulo ao aprendizado        

Redução de desperdícios        

Aproveitamento de materiais e patrimônio        

Introdução de novas técnicas de trabalho        

Promover o surgimento de lideranças        

Estimular o comprometimento        

Estimular o trabalho em equipe        

   Fonte: Autor/Dados da Pesquisa 

 

vii. Manutenção Preventiva Total –TPM  

Para evitar e eliminar perdas, reduzir paradas dos serviços, garantir a qualidade e 

diminuir custos nos processos rotineiros, foi desenvolvido entre julho e dezembro de 2014 a 

Manutenção Preventiva Total (MPT) com as seguintes aplicações descritas no quadro 33: 

 

Quadro 33 – Implantação da Manutenção Preventiva Total 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA TOTAL  
AÇÃO MERE. LIMP. MANUT. SEGUR. PORT. ALMOX. DESP. 

Vistoria diária nas instalações        

Verificação no sistema de esgoto e pluvial        

Fim da jornada desligar aparelhos         

Conferencia regular de equipamentos        

Verificação dos equipamentos        

Reorganização dos estoques        

Limpeza regular dos freezers e geladeiras        

Fonte: Autor/Dados da Pesquisa 

 

viii. Desenvolvimento das Pessoas  

Foi implantada, no período de janeiro a junho de 2015, a dinâmica de contribuição de 

ideias e sugestões antes de atividades planejadas ou orientadas, seja intra ou inter equipes, 

estimulando a capacidade e conhecimento de todos na busca e soluções comuns, como pode ser 

visto no quadro 34: 

 

Quadro 34 – Implantação do Desenvolvimento das Pessoas 
DESENVOLVIMENTO DAS PESSOAS (FL8- DP) 

AÇÃO MERE. LIMP. MANUT. SEGUR. PORT. ALMOX. DESP. 

Planejamento das etapas de trabalho        

Planejamento das OS        

Evitar sobrecarga de trabalho        

Participação dos colaboradores        

Estímulo ao conhecimento e valorização        

   Fonte: Autor/Dados da Pesquisa 
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ix. “Kaizen”  

A implantação da ML no Campus Humaitá II procura atuar sempre na busca da 

melhoria contínua para os colaboradores, gestores, processos, normas e métodos para atingir os 

objetivos do setor e da instituição. De janeiro a junho de 2015 foi dada ênfase na filosofia 

“Kaizen”, para tal foram propostas as seguintes ações no quadro 35:  

 

Quadro 35 – implantação do “Kaizen” 
KAIZEN  

AÇÃO MERE. LIMP. MANUT. SEGUR. PORT. ALMOX. DESP. 

Estimular o comprometimento e liderança        

Apoiar empenho nas atividades        

Busca da excelência nos serviços        

Integração dos setores da Prefeitura        

Redução de desperdícios para eficiência        

Redução de tempo nas tarefas        

Fonte: Autor/Dados da Pesquisa 

 

 

x. “Milk-Run”  

Devido à baixa quantidade de materiais coletados diariamente, o Sistema de Coletas 

Programadas de Materiais, não utiliza equipamento de transporte nem rotas pré-determinados, 

agindo da seguinte forma, conforme quadro 36, sendo implantado de janeiro a junho de 2015: 

 

Quadro 36 – Implantação do “Milk-Run” 

MILK-RUN  
AÇÃO MERE. LIMP. MANUT. SEGUR. PORT. ALMOX. DESP. 

Solicitação de material antecipadamente        

Repasse de material para equipe substituta        

Repasse de informações equipe substituta        

Produto merenda separado por cardápio        

Fonte: Autor/Dados da Pesquisa 

 

 

xi. “Poka-Yoke” - zero defeito  

Implantado no 1º semestre de 2015, para evitar zero defeito são tomadas as seguintes 

ações, segundo quadro 37: 

   Quadro 37 – Implantação do “Poka-Yoke” 
POKA-YOKE 

AÇÃO MERE. LIMP. MANUT. SEGUR. PORT. ALMOX. DESP. 

OS debatida para evitar retrabalhos        

Liberdade para mudanças nos imprevistos        

Eventos impeditivos discutidos em equipe        

Verificação da validade e qualidade produto        

Fiscalização de serviços contratados        

Fonte: Autor/Dados da Pesquisa 
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xii. Sistema de Integração Vertical  

Muitas vezes os membros dos setores distintos da Prefeitura produzem serviços 

diferentes que combinados satisfazem uma necessidade, para tal em janeiro a junho de 2015 

foram implantadas as seguintes ações, conforme quadro 38: 

 

Quadro 38 – Implantação Sistema Integrado Vertical 
SISTEMA INTEGRADO VERTICAL 

AÇÃO MERE. LIMP. MANUT. SEGUR. PORT. ALMOX. DESP. 

Mudanças nas OS reduzindo desperdício        

Mudanças nas OS reduzindo retrabalho        

Mudanças nas OS reduzindo tempo        

 
Fonte: Autor/Dados da Pesquisa 

 

xiii. Trabalho Padronizado  

No período de janeiro a junho de 2015, todos os serviços foram padronizados para 

aplicação constante afim de evitar desperdícios e aumento do tempo de execução e gerar 

aumento de produtividade e eficiência. O quadro 39 mostra a implantação nos setores da 

Prefeitura: 

 

Quadro 39 – Implantação Trabalho Padronizado 
TRABALHO PADRONIZADO 

AÇÃO MERE. LIMP. MANUT. SEGUR. PORT. ALMOX. DESP. 

OS emergenciais, prioritários e necessários        

Os preventiva e corretiva        

Fonte: Autor/Dados da Pesquisa 

 

xiv. “Kanban” – Cartão  

Este método, implantado no 1º semestre de 2015, foi utilizado no Almoxarifado e 

Patrimônio para identificar áreas e produtos de armazenamento, organizar o material recebido 

e facilitar sua identificação, coleta e controle dos mesmos. O quadro 40 mostra as ações: 

 

Quadro 40 – Implantação do “Kanban” 
KANBAN 

AÇÃO MERE. LIMP. MANUT. SEGUR. PORT. ALMOX. DESP. 

Identificação de cores para produtos        

Identificação de ½ carga e falta        

Identificação virtual ½ carga e falta        

Identificação de patrimônio por cores Patrimônio  

Sistema codificado para patrimônio Patrimônio 

Fonte: Autor/Dados da Pesquisa 
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xv. Descentralização das Responsabilidades  

Observou-se que a responsabilidade em poder de poucos gestores atrasaria o 

andamento dos serviços, diminuindo a eficiência. Estimula-se constantemente o 

comprometimento e o surgimento de lideranças informais para o trabalho que podem modificar 

dentro de um processo um serviço caso seja mais eficiente e produtivo. Após um ano de 

implantação de nova filosofia, a ferramenta foi implantada no período de julho a dezembro de 

2015, procurou-se então conforme quadro 41: 

 

Quadro 41 -  Implantação da Descentralização das responsabilidades 

DESCENTRALIZAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES 
AÇÃO MERE. LIMP. MANUT. SEGUR. PORT. ALMOX. DESP. 

Autonomia ao colaborador para decisões        

Liberdade de atuação individual e equipe        

Liberdade de decisão do colaborador        

Estimular passagem de conhecimento        

Fonte: Autor/Dados da Pesquisa 

 

xvi. Fluxo Contínuo  

Foi criado no período de julho a dezembro de 2015, um sistema integrado onde 

produtos, materiais, informações e serviços são previamente planejados e organizados de modo 

que a atividade de uma equipe não atrapalhe outra equipe do setor da Prefeitura ou as atividades 

regulares da escola, partindo-se da prioridade que as atividades pedagógicas não devem ser 

atrapalhadas ou interrompidas pelos serviços prestados.  

O ideal em toda programação de atividades é que o serviço não seja interrompido, ou 

seja, impedido de continuar por falta de planejamento ou algum material, causando atrasos no 

cronograma. 

Toda situação limite é pensada até que a possibilidade de ocorrência de interrupções 

só possa acontecer por algum fator aleatório ocorra. Ficando assim dividido os trabalhos 

conforme quadro 42: 

 

 Quadro 42 – Implantação do Fluxo Contínuo 

FLUXO CONTÍNUO 
AÇÃO MERE. LIMP. MANUT. SEGUR. PORT. ALMOX. DESP. 

Programação de OS em salas pedagógicas        

Horário definido para refeições e lanche        

Serviço integrado entre os setores         

Programação de OS com antecedência        

Tempo de ciclo de processo igual teórico        

  Fonte: Autor/Dados da Pesquisa 
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xvii. “Empowerment” - descentralização de poder  

No período de julho a dezembro de 2015, foi estimulado o surgimento de lideranças 

informais e do comprometimento do colaborador, na busca da melhora contínua e da eficiência, 

permitindo à gestão dedicação maior no planejamento dos objetivos e nas tomadas de decisão 

através das seguintes ações do quadro 43: 

 

 Quadro 43 – Implantação do “Empowerment” 
EMPOWERMENT 

AÇÃO MERE. LIMP. MANUT. SEGUR. PORT. ALMOX. DESP. 

Ações de estimulo ao comprometimento        

Ações de estímulo à liderança informal        

Propagação do conhecimento        

Dar agilidade nos processos        

Maior autonomia aos colaboradores        

Fonte: Autor/Dados da Pesquisa 

 

 

xviii. Desafiar Clientes e Fornecedores  

Procurou-se, desde o início da implantação da ML, zelar e desenvolver um bom 

relacionamento com os clientes, fornecedores e parceiros dentro do setor da Prefeitura, 

buscando maior interação e parceria para a solução dos objetivos e problemas comuns e para o 

aumento da eficiência dos serviços. Esta ferramenta foi implantada, no período de janeiro a 

junho de 2016, após o Campus ser descentralizado e iniciar compra direta com fornecedores 

para tal foram feitas as seguintes ações descritas no quadro 44: 

 

 

Quadro 44 – Implantação da ferramenta Desafiar Clientes e Fornecedores 

DESAFIAR CLIENTES E FORNECEDORES 
AÇÃO MERE. LIMP. MANUT. SEGUR. PORT. ALMOX. DESP. 

Reunião com representantes das empresas        

Solicitação de equipamentos e uniformes        

Relatar comportamento não profissional        

Identificação de líderes de equipes        

Sugerir promoções pela qualidade        

Valorizar colaboradores e equipes        

Promover reuniões com empresa        

Exigir qualidade das empresas        

Oferecer informações solicitadas        

Exigir os benefícios dos colaboradores        

Atender solicitações com presteza        

Auxiliar Prefeituras coirmãs        

Fonte: Autor/Dados da Pesquisa 
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xix. “Heijunka” - Nivelamento da Carga de Trabalho  

No 2º semestre de 2016 foi elaborado, e executado processos de trabalho e aquisição 

de produtos e equipamentos para haver um equilibro das forças produtivas e facilitar a execução 

dos serviços para evitar improdutividade dos trabalhadores e desperdícios de material, sendo 

divididas as ações das seguintes maneiras, segundo quadro 45:  

 

Quadro 45 – Implantação do “Heijunka” 
HEIJUNKA 

AÇÃO MERE. LIMP. MANUT. SEGUR. PORT. ALMOX. DESP. 

Igual distribuição da carga de trabalho        

Colaborador em espera de serviço no setor         

Tempo de pausa igual para colaboradores         

Estimulo ao trabalho em conjunto        

OS elaboradas para trabalho em conjunto        

Serviços masculino e feminino definido        

Planejamento de compra e uso de material        

Controle de estoque        

Avaliação do patrimônio descartado        

Fonte: Autor/Dados da Pesquisa 

 

 

xx. Redução da Base de Fornecedores  

 O desempenho dos fornecedores, preços praticados, sua evolução e empenho em 

termos de melhorias, é avaliado pela gestão da Prefeitura, no sentido de aprimorar a qualidade 

e produtividade, para tal no 2º semestre de 2016 foram executadas as ações do quadro 46: 

 

Quadro 46 – Implantação da Redução da Base de Fornecedores 

REDUÇÃO DA BASE DE FORNECEDORES 
AÇÃO MERE. LIMP. MANUT. SEGUR. PORT. ALMOX. DESP. 

Busca por serviços/produtos de qualidade        

Fiscalização contínua das empresas        

Busca informações em sites da união        

Pesquisa de compras detalhadas        

  Fonte: Autor/Dados da Pesquisa 

 

 

xxi. Tecnologia Confiável e Testada  

Utiliza-se tecnologias confiáveis nos processos, encontradas na literatura específica e 

pela experiência técnica adquirida buscando aumento de qualidade, autonomia e redução de 

desperdícios e tempo.  

Toda nova técnica e procedimento empregado são avaliados e observados para 

verificar o seu sucesso e eficiência. Havendo estes dois benefícios é integrada aos processos 

para conhecimento de todos e ser usada futuramente em outros serviços. 
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 Busca-se dentro da Prefeitura aliar técnicas consagradas com inovadoras para 

aumentar a eficiência e produtividade dos projetos, processos e serviços, dos mais simples aos 

mais elaborados. No segundo semestre de 2016, após terem sido implantadas diversas 

ferramentas enxutas foi possível utilizar tecnologia confiável e testada de forma mais eficiente. 

 

xxii. Mapeamento de Processos  

Os processos de serviços foram mapeados, através da experiência e troca de 

informações ao longo de três anos, sendo implantado no período de julho a dezembro de 2016. 

No apêndice I estão descritos todos os processos de serviços utilizados no campus. 

 

4.3. DISTRIBUIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DAS FERRAMENTAS “LEAN” AO 

LONGO DO TEMPO  

A implantação de Ferramentas “Lean” ocorreu ao longo de três anos, de forma 

gradual, evitando impactos negativos para que os colaboradores não rejeitassem novas ideias 

dentro da rotina já conhecida. As mesmas foram implantadas seguindo demandas existentes e 

para sanar situações que atrapalhavam os processos produtivos. Ferramentas com ações 

semelhantes foram implantadas somente após assimilação dos objetivos propostos para cada 

ação, fazendo um complemento a anterior. Ferramentas que se correlacionadas foram 

implantadas conjuntamente para haver reforço nas ações que se pretendia. A cada conjunto de 

objetivos a atingir e a cada nova demanda surgida as ferramentas foram sendo aplicadas. 

Algumas ferramentas foram específicas a um ou poucos setores, mas serviram de reforço a 

objetivos maiores da Prefeitura. 

Os setores de Merenda, Limpeza e Manutenção tiveram as mesmas ferramentas citadas 

no mesmo período de tempo, visto que há uma grande interação destes três setores atuando 

conjuntamente. No setor de Segurança, com equipe bem reduzida e com funções específicas 

foram aplicadas Ferramentas Enxutas que pudessem otimizar o trabalho, sendo que algumas 

não foram aplicadas por não haver grande influência sobre as atividades exercidas. O setor de 

Portaria foi estabelecido no 1º semestre de 2016, com a Metodologia “Lean” já implantada há 

dois anos e já sendo assimilada pelas equipes, sendo suas ferramentas aplicadas no momento 

de surgimento do setor. O Almoxarifado e Despensa tiveram aplicações de Ferramentas 

Enxutas de acordo com características específicas das atividades neles exercidas, seguindo a 

lógica de organização dos espaços e armazenamentos de materiais, visto que até o final de 2015 

o campus não comprava as mercadorias e produtos. Em 2016, com a desconcentração dos 
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campi, aplicou-se Ferramentas que visassem melhor gestão de compras e relacionamento com 

os fornecedores para redução efetiva de custos e maior qualidade nos produtos gerando maior 

eficiência nos serviços. Nas páginas seguintes apresenta-se os quadros 47 e 48 com a 

implantação da FL nos setores da Prefeitura do campus. 

 

Quadro 47 – Implantação da ML no Colégio Pedro II – Campus Humaitá II setores Merenda/Limpeza/Manutenção 

IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA LEAN SETORES DA PREFEITURA 

FERRAMENTAS LEAN MERENDA LIMPEZA MANUTENÇÃO 

Análise e Diagnóstico 1º semestre 

(Jan/Jun 14) 

1º semestre 

(Jan/Jun 14) 

1º semestre 

(Jan/Jun 14) 

5S 2º semestre 

(Jul/Dez 14) 

2º semestre 

(Jul/Dez 14) 

2º semestre 

(Jul/Dez 14) 

Comprometimentos dos Funcionários à Gerência 2º semestre 

(Jul/Dez 14) 

2º semestre 

(Jul/Dez 14) 

2º semestre 

(Jul/Dez 14) 

Ferramentas de Controle de Qualidade 2º semestre 

(Jul/Dez 14) 

2º semestre 

(Jul/Dez 14) 

2º semestre 

(Jul/Dez 14) 

Gestão Visual 2º semestre 

(Jul/Dez 14) 

2º semestre 

(Jul/Dez 14) 

2º semestre 

(Jul/Dez 14) 

Just in Time 2º semestre 

(Jul/Dez 14) 

2º semestre 

(Jul/Dez 14) 

2º semestre 

(Jul/Dez 14) 

Kaiakaku (Mudança Radical) 2º semestre 

(Jul/Dez 14) 

2º semestre 

(Jul/Dez 14) 

2º semestre 

(Jul/Dez 14) 

Manutenção Preventiva Total (TPM) 2º semestre 

(Jul/Dez 14) 

2º semestre 

(Jul/Dez 14) 

2º semestre 

(Jul/Dez 14) 

Desenvolvimento das Pessoas 3º semestre 

(jan/Jun 15) 

3º semestre 

(jan/Jun 15) 

3º semestre 

(jan/Jun 15) 

Kaizen 3º semestre 

(jan/Jun 15) 

3º semestre 

(jan/Jun 15) 

3º semestre 

(jan/Jun 15) 

Milk-Run 3º semestre 

(jan/Jun 15) 

3º semestre 

(jan/Jun 15) 

3º semestre 

(jan/Jun 15) 

Poka-Yoke (Zero Defeito) 3º semestre 

(jan/Jun 15) 

3º semestre 

(jan/Jun 15) 

3º semestre 

(jan/Jun 15) 

Sistema de Integração Vertical 3º semestre 

(jan/Jun 15) 

3º semestre 

(jan/Jun 15) 

3º semestre 

(jan/Jun 15) 

Trabalho Padronizado 3º semestre 

(jan/Jun 15) 

3º semestre 

(jan/Jun 15) 

3º semestre 

(jan/Jun 15) 

Kanban    

Descentralização das Responsabilidades 4º semestre 

(Jul/Dez 15) 

4º semestre 

(Jul/Dez 15) 

4º semestre 

(Jul/Dez 15) 

Fluxo Contínuo 4º semestre 

(Jul/Dez 15) 

4º semestre 

(Jul/Dez 15) 

4º semestre 

(Jul/Dez 15) 

Empowerment (Descentralização do Poder) 4º semestre 

(Jul/Dez 15) 

4º semestre 

(Jul/Dez 15) 

4º semestre 

(Jul/Dez 15) 

Desafiar Clientes e Fornecedores 5º semestre 

(jan/Jun 16) 

5º semestre 

(jan/Jun 16) 

5º semestre 

(jan/Jun 16) 

Heijunka (Nivelamento da Carga de Trabalho) 6º semestre 

(Jul/Dez 16) 

6º semestre 

(Jul/Dez 16) 

6º semestre 

(Jul/Dez 16) 

Redução da Base de Fornecedores 6º semestre 

(Jul/Dez 16) 

6º semestre 

(Jul/Dez 16) 

6º semestre 

(Jul/Dez 16) 

Tecnologia Confiável e Testada 6º semestre 

(Jul/Dez 16) 

6º semestre 

(Jul/Dez 16) 

6º semestre 

(Jul/Dez 16) 

Mapeamento de Processos 6º semestre 

(Jul/Dez 16) 

6º semestre 

(Jul/Dez 16) 

6º semestre 

(Jul/Dez 16) 

  Fonte: Autor/Dados da Pesquisa 
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Quadro 48 - Implantação da ML no Colégio Pedro II – Campus Humaitá II setores Segurança/ Portaria 

/Almoxarifado e Despensa 

IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA LEAN SETORES DA PREFEITURA 

FERRAMENTAS LEAN SEGURANÇA PORTARIA ALMOXARIF. DESP. 

Análise e Diagnóstico 1º semestre 

(Jan/Jun 14) 

 1º semestre 

(Jan/Jun 14) 

1º semestre 

(Jan/Jun 14) 

5S 2º semestre 

(Jul/Dez 14) 

5º semestre 

(Jan/Jun 16) 

2º semestre 

(Jul/Dez 14) 

1º semestre 

(Jan/Jun 14) 

Comprometimentos dos Funcionários 

à Gerência 

2º semestre 

(Jul/Dez 14) 

5º semestre 

(Jan/Jun 16) 

  

Ferramentas de Controle de Qualidade 2º semestre 

(Jul/Dez 14) 

5º semestre 

(Jan/Jun 16) 

2º semestre 

(Jul/Dez 14) 

2º semestre 

(Jul/Dez 14) 

Gestão Visual   2º semestre 

(Jul/Dez 14) 

5º semestre 

(Jan/Jun 16) 

Just in Time   2º semestre 

(Jul/Dez 14) 

 

Kaiakaku (Mudança Radical) 2º semestre 

(Jul/Dez 14) 

5º semestre 

(Jan/Jun 16) 

  

Manutenção Preventiva Total (TPM)     

Desenvolvimento das Pessoas 3º semestre 

(jan/Jun 15) 

5º semestre 

(Jan/Jun 16) 

  

Kaizen 3º semestre 

(jan/Jun 15) 

5º semestre 

(Jan/Jun 16) 

3º semestre 

(jan/Jun 15) 

4º semestre 

(Jul/Dez 15) 

Milk-Run   3º semestre 

(jan/Jun 15) 

3º semestre 

(jan/Jun 15) 

Poka-Yoke (Zero Defeito) 3º semestre 

(jan/Jun 15) 

5º semestre 

(Jan/Jun 16) 

3º semestre 

(jan/Jun 15) 

3º semestre 

(jan/Jun 15) 

Sistema de Integração Vertical 4º semestre 

(Jul/Dez 15) 

6º semestre 

(Jul/Dez 16) 

  

Trabalho Padronizado 3º semestre 

(jan/Jun 15) 

5º semestre 

(Jan/Jun 16) 

  

Kanban   3º semestre 

(jan/Jun 15) 

 

Descentralização das 

Responsabilidades 

4º semestre 

(Jul/Dez 15) 

5º semestre 

(Jan/Jun 16) 

  

Fluxo Contínuo 4º semestre 

(Jul/Dez 15) 

5º semestre 

(Jan/Jun 16) 

4º semestre 

(Jul/Dez 15) 

4º semestre 

(Jul/Dez 15) 

Empowerment (Descentralização do 

Poder) 

4º semestre 

(Jul/Dez 15) 

5º semestre 

(Jan/Jun 16) 

  

Desafiar Clientes e Fornecedores 5º semestre 

(jan/Jun 16) 

5º semestre 

(jan/Jun 16) 

5º semestre 

(jan/Jun 16) 

5º semestre 

(jan/Jun 16) 

Heijunka (Nivelamento da Carga de 

Trabalho) 

6º semestre 

(Jul/Dez 16) 

6º semestre 

(Jul/Dez 16) 

6º semestre 

(Jul/Dez 16) 

6º semestre 

(Jul/Dez 16) 

Redução da Base de Fornecedores 6º semestre 

(Jul/Dez 16) 

6º semestre 

(Jul/Dez 16) 

6º semestre 

(Jul/Dez 16) 

6º semestre 

(Jul/Dez 16) 

Tecnologia Confiável e Testada 6º semestre 

(Jul/Dez 16) 

6º semestre 

(Jul/Dez 16) 

6º semestre 

(Jul/Dez 16) 

6º semestre 

(Jul/Dez 16) 

Mapeamento de Processos 6º semestre 

(Jul/Dez 16) 

6º semestre 

(Jul/Dez 16) 

6º semestre 

(Jul/Dez 16) 

6º semestre 

(Jul/Dez 16) 

Fonte: Autor/Dados da Pesquisa 
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Figura 08 – linha do tempo implantação das FL nos setores da Prefeitura do Campus 

 
Fonte: Autor/Dados da Pesquisa 
 

Pela linha de tempo da implantação da ML no campus temos algumas características 

gerais: 

 Os maiores fluxos de implantações de ferramentas enxutas aconteceram no 2º 

semestre de 2014 (sete) e 1º semestre de 2015 (sete); 

 A partir de julho de 2015 até dezembro de 2016, foram aplicadas menos 

ferramentas (8), mas que solidificaram a implantação da ML na Prefeitura. 

Na figura 08 tem-se a linha do tempo da implantação da ML na Prefeitura. 

 

4.4. QUANTIDADE DE FERRAMENTAS LEAN APLICADAS AO LONGO DO 

TEMPO NOS SETORES DA PREFEITURA 

Verifica-se6-se6 no quadro 31 a quantidade de aplicações de ferramentas enxutas ao 

longo do tempo no campus e nos setores.  

 

Quadro 49 - quantidade de ferramentas “Lean” aplicadas nos setores de Prefeitura ao longo do tempo 

QUANTIDADE DE FERRAMENTAS "LEAN" APLICADAS AO LONGO DO TEMPO 

LOCAL 1º semestre  2º semestre  3º semestre  4º semestre  5º semestre  6º semestre  TOTAL 

Manutenção 0 7 6 3 1 4 21 

Merenda 0 7 6 3 1 4 21 

Limpeza 0 7 6 3 1 4 21 

Portaria 0 0 0 0 12 5 17 

Segurança 0 4 4 4 1 4 17 

Almoxarifado 0 4 4 1 1 4 14 

Despensa 0 1 2 2 2 4 11 

Fonte: Autor/Dados da Pesquisa 

 

 

 



102 

 

 

 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo apresenta-se os dados coletados, tabulados e a cada item serão 

discutidos e analisados oferecendo maior fluidez de leitura e para confirmação dos dados 

recebidos será feita análise estatística dos indicadores de melhoria contínua. A junção de 

resultados e discussão será feita para haver maior fluidez e compreensão do texto. 

 

5.1. RESULTADOS EM RELAÇÃO A ANÁLISE E DIAGNÓSTICO 

Os dados extraídos na fase da Análise e Diagnóstico foram obtidos no 1º semestre de 

2014, servindo como base para a implantação da Metodologia “Lean”. As observações feitas, 

sem avaliação quantitativa, auxiliando na captação dos valores obtidos com a elaboração dos 

indicadores. Os quadros a foram segmentados por setor e por indicadores comuns e específicos 

para os setores subordinados à Prefeitura do campus. Os valores apresentados em porcentagem 

referem-se à verificação dos dados ao final da fase de Análise e Diagnóstico, iniciando a 

tabulação de dados referentes aos índices para medição da melhoria contínua. 

 

i. Avaliação da aderência aos procedimentos dos setores da Prefeitura  

A. TODOS OS SETORES 

O quadro 50 mostra as observações obtidas a procedimentos comuns a todos os setores 

da Prefeitura. 

 

Quadro 50 – Avaliação da aderência aos procedimentos comuns aos colaboradores do campus 
TODOS OS SETORES 

INDICADOR 
ÍNDICE 

(%) 
OBSERVAÇÕES 

Produtividade 50 

Ociosidade, atrasos, saída antecipada, absenteísmo, 

ausência durante jornada e execução de serviços estranhos 

à programação 

Perda de equipamentos e 

ferramentas 
30 

Ferramentas sem organização, sem local específico de 

armazenamento e esquecidas no local de serviço 

Uso regular de EPI’s e uniformes 62 
Sem regularidade de uso, deteriorados, sujo e falta de 

padronização 

Fonte: Autor/dados da pesquisa 

 

B. SETORES CONJUGADOS – MANUTENÇÃO E LIMPEZA 

O quadro 51 apresenta a falta de aderência dos procedimentos de setores que possuem 

ações contíguas onde uma ação mal planejada acarreta prejuízo a outro setor. 

Foi verificado que o setor de Manutenção e Limpeza se encaixam nesta característica 

e as observações e resultados foram as seguintes: 
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Quadro 51 – Avaliação da aderência aos Setores correlacionados Manutenção e Limpeza 

MANUTENÇÃO E LIMPEZA 

INDICADOR 
ÍNDICE 

(%) 
OBSERVAÇÕES 

Eficiência do planejamento dos 

serviços 
88,23 

Atrasos na execução das tarefas, serviços adiados 

constantemente em sala de aula, interferências constantes 

de chefias diversas e normas e procedimentos irregulares 

Redução ações não cump. Até 48 

hs para + 48hs 
20 

Interrupção, atrasos e processos falhos na execução dos 

serviços e falta de colaboração entre equipes 

Razão entre serviços Preventivos e 

Corretivos 
21 

Inexistência de prevenção no planejamento dos serviços, 

controle deficiente das atividades desenvolvidas e rotina na 

execução de serviços executados após ocorrência de 

problemas 

Relação entre serviços com 

prioridade e todos os serviços 
31,33 

Percepção equivocada quanto a gravidade de situações que 

acarretaram paradas nas atividades regulares da instituição 

Retrabalho 36,67 

Serviços refeitos por falha de comunicação entre equipes e 

setores, produtos de almoxarifado com pouca qualidade e 

ineficiência na execução das atividades. 

Fonte: Autor/dados da pesquisa 

 

Cada setor da Prefeitura do Campus apresentava algumas particularidades que 

necessitavam de oportunidade de melhorias nos procedimentos e a seguir serão destacados 

características e situações problemas em cada setor: 

 

C. MANUTENÇÃO 

Até 2014 a equipe de manutenção era composta por quatro colaboradores: eletricista, 

bombeiro, pedreiro e auxiliar de serviços gerais e a partir de 2015 por medida de economia foi 

extinto do quadro do Campus o cargo de pedreiro, reduzindo assim a equipe para três pessoas 

somente. Foram observadas as seguintes situações no quadro 52, além de ter sido encontrado 

os colaboradores alocados em espaço insalubre, desperdício no uso dos materiais e pouca 

comunicação entre os colaboradores do setor e externos gerando retrabalhos. O Indicador 

evolução na troca de Lâmpadas foi escolhido por ser o serviço que demandava mais tempo e 

hora homem na execução. 

 

Quadro 52 – Procedimentos específicos do Setor de Manutenção 

MANUTENÇÃO  

INDICADOR 
ÍNDICE 

(%) 
OBSERVAÇÕES 

Evolução na troca de lâmpadas 

fluorescentes 
5 

Excesso de tempo na troca de lâmpadas, falhas na 

iluminação do campus, produtos com baixa eficiência de 

rendimento 

Fonte: Autor/dados da pesquisa 
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D. MERENDA ESCOLAR  

Durante o tempo de coleta de dados da pesquisa a composição do Setor de Merenda 

foi alterado. Inicialmente a equipe era composta por quatro colaboradoras merendeiras 

terceirizadas e dois servidores públicos. Dois servidores se aposentaram e em 2014, uma 

nutricionista servidora pública foi contratada. A partir de 2014, portanto a equipe ficou 

constituída por cinco colaboradores, sendo a gestora nutricionista e quatro colaboradoras 

terceirizadas. Eram servidas três refeições diárias: Almoço matinal acompanhado de lanche, 

almoço diurno acompanhado com lanche e janta acompanhada com lanche.  

Em 2014 passaram a ser servidas cinco refeições: Lanche da manhã, almoço, lanche 

da tarde, janta e lanche da noite. No quadro 53 temos a avaliação da aderência aos 

procedimentos encontrados no setor de Merenda Escolar, além disso pode-se destacar que o 

espaço e o mobiliário necessitavam de adequação e havia má distribuição dos produtos de 

limpeza do Almoxarifado destinados para o setor e controle ineficiente dos produtos 

alimentícios. 

 

Quadro 53 – Procedimentos específicos do Setor de Merenda Escolar 
MERENDA  

INDICADOR 
ÍNDICE 

(%) 
OBSERVAÇÕES 

Evolução no serviço de refeições 

(Merenda) 
100 

Ineficiência no serviço, pouca procura pelo corpo discente 

para o serviço de refeições, falta de processos normatizados. 

Fonte: Autor/dados da pesquisa 

 

E. DESPENSA 

A Despensa foi sendo reorganizada ao longo do tempo, de acordo com a possibilidades 

que o campus oferecia. Inicialmente os alimentos eram armazenados na copa da Merenda 

Escolar, produtos de freezer mal organizados e misturados, equipamentos defeituosos e pouco 

controle do recebimento, uso e estoque dos alimentos gerando perda de produtos. Em 2015 foi 

criado um espaço definitivo para estocagem de alimentos secos onde pode-se controlar mais os 

víveres. O quadro 54 apresenta as observações da despensa. 

 

Quadro 54 – Procedimentos específicos do Setor de Despensa 
MERENDA  

INDICADOR 
ÍNDICE 

(%) 
OBSERVAÇÕES 

Perdas de produtos alimentícios na 

estocagem 
35 

Falta de local para armazenamento de produtos secos, 

freezers desorganizados, pouco controle do recebimento e 

uso dos produtos recebidos, equipamentos defeituosos. 

Fonte: Autor/dados da pesquisa 
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F. LIMPEZA  

O Setor de Limpeza é composto por dezessete funcionários divididos entre grupo da 

manhã (um encarregado e sete limpadores), tarde (um líder e sete limpadores) e um jardineiro 

que divide sua jornada de trabalho entre manhã e tarde. Foram encontradas as seguintes 

situações descritas no quadro 55, além da falta de comunicação e cooperação entre os 

colaboradores do turno da manhã e tarde gerando diferença de qualidade nos serviços 

apresentados pelos dois grupos, com retrabalho constante dos serviços de limpeza e pouca 

interação com o setor de Manutenção para a execução dos serviços realizados: 

 

Quadro 55 - Procedimentos específicos do Setor de Limpeza 

LIMPEZA 

INDICADOR 
ÍNDICE 

(%) 
OBSERVAÇÕES 

Despejo de detritos 100 
Excesso de despejo dos detritos do campus resultando em 

multas pela Companhia Municipal de Lixo Urbano 

Fonte: Autor/dados da pesquisa 

 

G. ALMOXARIFADO 

As responsabilidades do setor de Almoxarifado são divididas pelo gestor do setor e o 

Prefeito e verificou-se que havia pouco controle sobre os produtos estocados, sobre a 

distribuição dos mesmos, havendo desperdício sobre o uso deste material sendo encontradas as 

seguintes situações descritas no quadro 56: 

 

Quadro 56 - Procedimentos específicos do Almoxarifado 
ALMOXARIFADO 

INDICADOR 
ÍNDICE 

(%) 
OBSERVAÇÕES 

Redução de desperdícios 

Almoxarifado e Patrimônio 
18,80 

Produtos deteriorados no almoxarifado devido erro na 

conferência e controle, patrimônio descartado sem 

avaliação e desperdícios no uso de material de almoxarifado 

e limpeza. 

Fonte: Autor/dados da pesquisa 

 

H. SUSTENTABILIDADE 

Verificou-se que havia grande quantidade de material orgânico: casca de frutas e 

legumes, folhas de árvores e plantas, caixotes de madeira e materiais orgânicos diversos que 

poderiam ser reaproveitados como adubo nas hortas, canteiros e jardins do campus e estavam 

sendo descartados gerando grade volume de lixo para coleta e multas com a empresa de 

Municipal de limpeza urbana, para tal foram criados os projetos “Horta Sustentável”, 
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“Compostagem” e a criação de novos canteiros para integração do campus. O quadro 57 

apresenta a situação encontrada. 

 

Quadro 57 - Procedimentos sobre falta de aproveitamento de materiais orgânicos 

LIMPEZA 

INDICADOR 
ÍNDICE 

(%) 
OBSERVAÇÕES 

Aproveitamento de material 

orgânico não processado 
0 

Detritos orgânicos sem conscientização de reutilização, 

podendo ser aproveitado pela instituição e problemas com 

empresa de recolhimento de lixo 

Fonte: Autor/dados da pesquisa 

 

I. SEGURANÇA/PORTARIA 

O Setor de Segurança era composto por três postos de trabalho em um horário 

ininterrupto de 24h, divididos em turno dia (uma escala 5x2dias e uma escala 12hsx36hs) e 

turno noite (uma escala 12hsx36hs) e com a equipe composta por cinco vigilantes terceirizados. 

Por medida de contenção de despesa em 2016 a vigilância passou a ser noturna (uma 

escala 12hsx36hs, com dois vigilantes terceirizados) e foi acrescentada a função de Portaria, 

com dois postos de trabalho diurnos (uma escala 5x2dias e uma escala 12hsx36hs, composta 

por três porteiros).  As funções são idênticas: verificar e controlar a entrada e saída de pessoas 

e veículos no campus, vigiar o patrimônio e o espaço físico da escola, receber e destinar à 

Direção do campus a correspondência recebida. Os setores não apresentaram variação na 

qualidade dos serviços sendo necessários alguns ajustes na produtividade, uniforme e 

equipamento, além de haver conflito entre função de Portaria e Inspetoria e pouca comunicação 

entre as entradas do colégio, portanto os dois setores foram incluídos na avaliação conjunta dos 

setores, com indicadores de Produtividade, Uso regular de EPI’s e uniformes e Perda de 

equipamentos. 

 

5.2. RESULTADOS DA IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA “LEAN” 

Apresenta-se os resultados obtidos na tabela com correlação entre aplicação das 

Ferramentas “Lean” de forma conjunta e individual nos setores aplicados. O quadro 58, baseado 

no quadro 48, apresenta a pontuação de 0 A 100, da aplicação das Ferramentas “Lean” nos 

setores da Prefeitura no sentido coluna e linha.  Pode-se considerar que ferramentas que 

obtiveram zero pontos não foram aplicadas aos setores.  
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Quadro 58 -  Avaliação da Metodologia “Lean” na Prefeitura do campus  

AVALIAÇÃO DA METODOLOGIA LEAN NA PREFEITURA DO CAMPUS 

FERRAMENTAS LEAN 

M
E

R
E

N
D

A
 

L
IM

P
E

Z
A
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Ç
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P
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A
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O

X
A

R
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A
D

O
 

D
E

S
P

E
N

S
A

 

T
O

T
A

L
 

Análise e Diagnóstico 100 100 100 100 0 100 100 600 
5S 100 100 100 100 100 100 100 700 
Comprometimento dos Funcionários Gerência 100 100 100 100 100 0 0 500 
Ferramentas de Controle de Qualidade 100 100 100 50 50 100 100 600 
Gestão Visual 100 75 100 0 0 100 100 475 
Just in Time 100 50 100 0 0 100 0 350 
Kaikaku (Mudança Radical) 100 100 100 75 75 50 50 550 
Manutenção Preventiva Total  75 100 100 0 0 0 0 275 
Desenvolvimento das Pessoas 100 100 100 100 100 0 0 500 
Kaizen 100 100 100 100 100 25 25 550 
Mil-Run 100 100 100 0 0 75 75 450 
Poka-Yoka (Zero Defeito) 100 100 100 50 50 50 50 500 
Sistema de Integração Vertical 100 100 100 75 75 0 0 450 
Trabalho Padronizado 100 100 100 75 75 0 0 450 
Kanban 0 0 0 0 0 100 0 100 
Descentralização das Responsabilidades 100 100 100 100 100 0 0 500 
Fluxo Contínuo 100 100 100 75 75 50 50 550 
Empowerment (Descentralização do Poder) 100 100 100 100 100 0 0 500 
Desafiar Clientes e Fornecedores 100 100 100 100 100 50 50 600 
Heijunka  100 100 100 100 100 75 75 650 
Redução da Base de Fornecedores 25 25 25 25 25 100 100 325 
Tecnologia Confiável e Testada 75 50 100 25 25 100 50 425 
Mapeamento de Processos 100 100 100 100 100 100 100 700 

TOTAL 2.075 2.000 2.125 1.450 1.350 1.275 1.025  

Fonte: Autor/dados da pesquisa 

 

Apresenta-se as avaliações feitas e as discussões dos resultados de forma individual e coletiva 

da aplicação das Ferramentas “Lean”, nesta ordem, nos setores da Prefeitura do Campus. 

 

5.3. AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DAS FL NOS SETORES DA PREFEITURA  

O quadro 59 mostra a pontuação geral da aplicação de cada Ferramenta “ Lean”, em 

ordem decrescente, nos setores da Prefeitura do campus. Esta pontuação server de base para 

verificar quais as ferramentas que tiveram maior influência e que atuaram em mais setores da 

Prefeitura. Individualmente as suas ações contribuíram para mudança nos processos e modificar 

comportamentos específicos buscando a melhor forma de agir para melhorar a eficiência dos 

serviços realizados pela Prefeitura do Campus. As aplicações específicas de cada ferramenta 

aplicada no momento de sua demanda contribuíram para evitar impedimentos e manter a 

continuidade das ações na busca dos objetivos propostos e da Melhoria Contínua em todos os 

setores subordinados à Prefeitura do Campus. 
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Quadro 59 - Avaliação individual das FL nos Setores da Prefeitura 
AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DAS FL NO SETORES DA PREFEITURA 

FERRAMENTA “LEAN” TOTAL 

5S 700 

Mapeamento de Processos 700 

Heijunka (nivelamento da carga de trabalho) 650 

Análise e Diagnóstico 600 

Ferramentas de Controle de Qualidade 600 

Desafiar Clientes e Fornecedores 600 

Fluxo contínuo 550 

Kaizen 550 

Kaikaku (mudança radical) 550 

Comprometimento dos Funcionários e Gerência 500 

Desenvolvimento de Pessoas 500 

Descentralização das Responsabilidades 500 

Empowerment (descentralização de poder) 500 

Poka-yoke (zero defeito) 500 

Gestão Visual 475 

Milk-run 450 

Sistema de Integração Vertical 450 

Trabalho Padronizado 450 

Tecnologia Confiável e Testada 425 

Just in Time 350 

Redução da Base de Fornecedores 325 

Manutenção Preventiva Total (TPM) 275 

Kanban 100 

Fonte: Autor/dados da pesquisa 

 

5.4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS EM RELAÇÃO A AVALIAÇÃO 

INDIVIDUAL DAS FERRAMENTAS “LEAN” NOS SETORES DA PREFEITURA 

Serão verificados os impactos atribuídos quando as Ferramentas “Lean” atua 

individualmente nos setores subordinados a Prefeitura. As maiores pontuações percebidas 

foram as ferramentas “5S” e Mapeamento de Processos ambas com 700 pontos. Sendo o “5S” 

a 1ª ferramenta efetivamente aplicada e o Mapeamento de Processos a última, ambas foram 

aplicadas em todos os setores, com pontuação máxima. 

 O “5S” foi ponto de partida para toda as mudanças ocorridas e na busca da 

eficiência nos serviços e a que ofereceu maior resistência para aplicação a ser inserida na cultura 

do Setor da Prefeitura, visto que os colaboradores ainda se mantinham a velhos hábitos e 

apresentavam desconfiança sobre novas mudanças. O “5S” é constantemente renovado e 

relembrado os seus conceitos. Sua pontuação obteve nota máxima pois, ao ser totalmente 

assimilado foi facilitador de diversas mudanças que ocorreram na Prefeitura da instituição. 

 O Mapeamento de Processos foi realizado após a aplicação das demais 

ferramentas, com todos os procedimentos e normas organizados, enxugados e finalmente os 
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processos estudados e mapeados. Esta ferramenta foi aplicada próximo ao fim da pesquisa, pois 

devido a dinâmica de implantação da Metodologia “Lean”, todos os processos foram sendo 

alterados e enxugados com a colaboração de toda a equipe, de gestores à colaboradores, 

tornando os processos dinâmicos. Espera-se a continuidade deste enxugamento, visto que foi 

de extrema importância para as equipes saber as rotinas de trabalho para melhor planejamento 

das atividades. 

 O “Heijunka” com 650 pontos e foi a segunda maior pontuação, sendo aplicada 

integralmente em todos as equipes subordinadas à Prefeitura, buscando-se manter a filosofia de 

auxílio mútuo inter e intra equipes, obteve menos sucesso no Almoxarifado e Despensa devido 

à ausência de colaboradores específicos nestes locais. Esta ferramenta contribuiu para equalizar 

os serviços, distribuindo melhor a carga e esforço de trabalho evitando sobrecarregar os 

colaboradores. 

Análise e diagnóstico; Ferramentas de Controle de Qualidade; Desafiar Clientes e 

Fornecedores obtiveram 600 pontos. 

 Análise e Diagnóstico apesar de não ser uma Ferramenta “Lean”, foi a primeira 

ação realizada e embora tendo atuação passiva foi fundamental para o entendimento dos 

procedimentos e a cultura dos setores sob influência da Prefeitura e pode preparar as equipes e 

propor uma nova metodologia de trabalho. Não sendo aplicada somente no Setor de Portaria 

devido a filosofia estar assimilada pela Prefeitura. Análise e Diagnóstico contribuiu para 

entender a situação real que havia no setor e quais decisões e rumos deveriam ser tomados. 

Com este procedimento, pode se programar a ordem de aplicação das ferramentas e organizar 

e planejar a implantação da Metodologia “Lean” de forma gradual e constante. 

 Com a aplicação da Ferramentas de Controle de Qualidade buscou-se as 

primeiras medições para futuras avaliações do sistema, manter base de dados para futuras 

pesquisas e principalmente iniciar medição dos serviços executados por cada setor para buscar 

a melhoria contínua dentro dos setores da Prefeitura. Utilizou-se com menos intensidade na 

Portaria e Segurança devido a especificidade dos serviços do setor que requeriam serviço 

rotineiro especifico, sem grandes variedades nas ações. Esta ferramenta foi importante para 

manter os setores alinhados com seus objetivos e equilibrar os resultados esperados para todos 

os setores subordinados, mantendo-se um nível de eficiência bem distribuídos. 

 Ao utilizar a ferramenta Desafiar Clientes e Fornecedores foram estabelecidas 

formas de produzir serviços de qualidade atendendo as necessidades do cliente da Prefeitura e 

melhorar a qualidade dos serviços e produtos oferecidos pelos fornecedores. Menos utilizada 
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na Portaria e Segurança devido a uso de poucos equipamentos e materiais. Muitos dos 

problemas encontrados tinham origem na gerência e supervisão das empresas terceirizadas 

contratadas, foram necessárias ações de fiscalização, reuniões periódicas e cobranças de 

cumprimento de contrato, bem como verificar diversos direitos trabalhistas que estavam sendo 

negligenciados para dar estímulo aos colaboradores que prestavam serviços a instituição. Uma 

ação que serviu de estímulo a todos, foi a de indicar promoções às empresas prestadoras de 

serviços, tendo como base as atuações dos colaboradores. Conseguiu-se algumas promoções 

dentro da Prefeitura e outras para outras empresas ou dentro da organização em diversos 

campus. 

“Kaikaku”, “Kaizen” e Fluxo Contínuo obtiveram cada 550 pontos e foram aplicadas 

com total intensidade nos setores de Merenda, Manutenção e Limpeza, com maior 

especificidade de serviço, careciam de maior influência positiva na busca de mudanças 

positivas. 

 “Kaikaku” foi utilizada com intensidade na Merenda, Limpeza e Manutenção 

para mudança de paradigmas estabelecidos, menos utilizados na Segurança por haver maior 

rigidez nos procedimentos e na Portaria pois o setor foi implantado após diversas mudanças 

ocorridas. A mudança radical contribuiu para fortalecer os objetivos da implantação da 

Metodologia proposta, reforçando em cada membro da equipe, desde a gerência aos 

colaboradores que as mudanças seriam benéficas a todos com ganhos profissionais e pessoais. 

 “Kaizen” foi utilizada em todos os setores buscando evolução constante na 

execução dos serviços, menos utilizada no Almoxarifado e Despensa. Buscou-se com a 

ferramenta o estímulo ao trabalho coordenado em equipe e a consciência dos setores como um 

todo, até o fim de 2013, as ações eram desconexas e sem consciência da importância do trabalho 

entre equipes. Com a criação da Prefeitura, mostrou-se com a aplicação da ferramenta que o 

trabalho destes setores ligados à Prefeitura seria feito de forma conjunta. 

Comprometimento dos Funcionários e Gerência, Desenvolvimento das Pessoas, 

“Empowerment”, Descentralização das Responsabilidades e “Poka-Yoke” obtiveram 500 

pontos.  

 As quatro primeiras se relacionam diretamente e foram aplicadas de forma 

gradual e constante, para preparar o colaborador à capacidade de avaliar o serviço executado, 

verificando erros e necessidades de alterações nos serviços foram utilizados nos setores com 

colaboradores e não utilizadas no Almoxarifado e Despensa, pois não se aplicavam. As 4 

ferramentas aplicadas em momentos diferentes, serviram para estimular e reforçar a capacidade 
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de tomada de decisão e de liberdade de ação para mudanças dos serviços sempre que necessário. 

Sendo utilizados também com os gestores para permitir a capacidade de confiança na liberdade 

para execução dos serviços. 

 “Poka-yoke” foi amplamente utilizada na Merenda, Manutenção e Limpeza na 

busca de zero erros na execução dos procedimentos e serviços, e menos utilizada na Segurança, 

Portaria, Almoxarifado e Despensa. Nos dois primeiros por haver procedimentos rotineiros 

simples e nos dois últimos como apoio a outras ferramentas específicas aos setores. Essa 

ferramenta aliada as de liberdade de execução se complementaram e permitiram o enxugamento 

de todos os processos e a consciência de evitar desperdícios de material e tempo na execução 

das tarefas. 

 Gestão Visual com 475 pontos foi aplicada principalmente no Almoxarifado e 

Despensa com intuito de otimizar o armazenamento, guarda e controle dos produtos adquiridos, 

mas atingiu bons resultados igualmente nos setores de Merenda e Manutenção que precisavam 

de entendimento mais rápido para execução das ações e garantir a segurança na execução dos 

serviços. Com a ferramenta evitou-se desperdícios, melhor uso de materiais e equipamentos, 

sinalizar situações e promover mais rapidez na execução das tarefas. 

“Milk-Run”, Sistema de Integração Vertical e Trabalho Padronizado, ambos obtiveram 

450 pontos e foram facilitadores para organização dos processos e procedimentos, evitando 

retrabalhos e obtendo redução de tempo na execução dos serviços, todos obtiveram força total 

nos setores com maior equipe de trabalho. 

 “Milk-run” foi amplamente utilizado na Manutenção, Merenda e Limpeza, 

seguindo do Almoxarifado e Despensa que tem relação direta com os três setores citados. 

Agilizando toda a programação de serviços e a distribuição de produtos aos setores facilitando 

a agilidade na execução dos serviços. 

 Sistema de Integração Vertical foi mais utilizado na Merenda, Limpeza e 

Manutenção onde os três setores atuam em conjunto e menos na Portaria e Segurança que têm 

ações isoladas. Não utilizado na Despensa e Almoxarifado. As O.S. foram se tornando mais 

ágeis e simplificadas, com melhor entendimento dos serviços e metas a serem cumpridas, 

conseguindo, principalmente, ser evitado retrabalhos. 

 Trabalho Padronizado foi amplamente utilizado na Merenda, Limpeza e 

Manutenção pois não possuem serviços constantes e iguais, pois cada ação se torna específica 

e é necessário manter um padrão nas execuções dos trabalhos. A redução de serviços que 

paravam as atividades do campus e a eliminação de serviços constantes de correção, foi 
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alcançada devido, principalmente a esta ferramenta que, também, contribuiu para redução de 

tempo nas tarefas promovendo maior disponibilidade para novos serviços mais complexos. 

 Tecnologia Testada e Confiável, com 425 pontos, foi utilizada na Manutenção 

e Almoxarifado com maior intensidade. A escolha casada de produtos com tecnologia de ponta 

alterando procedimentos estabelecidos foi uma filosofia nova e aplicada após a liberdade de 

compra de matérias e equipamentos pelo Setor. Com a liberdade, em 2016, de compra de 

produtos de almoxarifado, foi possível utilizar a ferramenta somente ao final da pesquisa. Mas 

foi fundamental para aquisição de produtos de qualidade que trazem benefícios de redução de 

desperdícios e tempo aos serviços e redução de custos à instituição. 

 “Just in Time” com 350 pontos, foi aplicado com maiores resultados nos setores 

de Merenda e Manutenção que tinham horários rígidos com o cumprimento das tarefas para não 

atrapalhar as atividades fins da instituição. Em conjunto com produtos de maior qualidade 

obteve resposta mais eficientes as solicitações e necessidades.  

 Redução da Base de Fornecedores com 325 pontos, foi utilizado no ano de 

2016, após a desconcentração do Campus e a possibilidade de negociar e comprar diretamente 

com fornecedores para obtenção de produtos com maior qualidade a menos custos, mais 

utilizado no Almoxarifado na compra de produtos e na despensa no controle dos itens recebidos. 

 Manutenção Preventiva Total, apesar de obter 275 pontos, teve grande 

influência nos setores de Limpeza e Manutenção que precisavam de procedimentos que 

evitassem interrupções nas atividades fins da instituição, queda do fluxo de trabalho ou fatores 

que atrapalhassem as atividades normais do Campus. 

 O “Kanban” foi a ferramenta com menor pontuação, 100 pontos, mas deve se 

destacar que só foi utilizada no Almoxarifado, obtendo grande aplicabilidade na organização 

dos produtos e eficiência do espaço, organizando o espaço e permitindo maior controle sobre 

os produtos armazenados. 

Deve-se considerar que individualmente cada ferramenta atua de forma específica 

sobre ações que irão modificar a cultura de cada setor estudado e que terão maior força de 

atuação sobre situações que requerem alguma modificação de conduta mais específica e 

direcionada. As aplicações individuais destas ferramentas contribuem para maior poder de 

gerencia especifica na implantação da Metodologia “Lean”, sendo importante considerar sua 

capacidade de ação. Pode-se considerar que individualmente as Ferramentas “Lean” tiveram 

forte influência em todos os setores da Prefeitura, atuando nas especificidades existentes. A 

ferramenta com sua característica consegue eliminar situações impeditivas para solução de 
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problemas que atrasavam diversos serviços dos setores. As ferramentas de forma individual 

contribuíram para fortalecer a implantação da Metodologia “Lean” na Prefeitura do Campus e 

o pesquisador reitera o pensamento dos autores citados nesta dissertação na qual, Antonowicz 

(2016) considera que a aplicação das ferramentas “Lean” apresenta um diferencial de 

desempenho. Entretanto Leite (2015) considera que metodologia “Lean” não há um modelo 

único de ferramentas, práticas ou padrões. Devendo deve ser aplicado de acordo com a situação 

encontrada gerando grande economia e melhoria na mudança da cultura. E de acordo com 

Martins (2014), O pensamento “Lean” pode ser aplicado com a adaptação das ferramentas e 

técnicas “Lean”, e principalmente, com a adoção da metodologia da cultura “Lean” dentro da 

organização.  

 

5.5. AVALIAÇÃO COLETIVA DAS FL NOS SETORES DA PREFEITURA  

Neste item verifica-se os impactos atribuídos a cada FL nos setores específicos da 

Prefeitura do campus. Abaixo temos o quadro 60 mostrando a pontuação geral, em ordem 

decrescente, da aplicação da FL em cada setor. A avaliação coletiva serve para verificar se o 

conjunto de ações específicas aplicadas nos setores contribuiu para aumentar a eficiência na 

prestação de serviços, reduzir desperdícios e tempo, promovendo a melhoria contínua a cada 

setor e modificar a cultura e hábitos existentes. 

 

Quadro 60 - Avaliação coletiva das FL nos setores da Prefeitura 
AVALIAÇÃO COLETIVA DAS FL NOS SETORES DA PREFEITURA 

SETORES TOTAL 

Manutenção 2.125 

Merenda 2.075 

Limpeza 2.000 

Segurança 1.450 

Portaria 1.350 

Almoxarifado 1.275 

Despensa 1.025 

Fonte: Autor/dados da pesquisa 

 

5.6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS EM RELAÇÃO A AVALIAÇÃO 

COLETIVA DAS FL NOS SETORES DA PREFEITURA  

A. MANUTENÇÃO 

O Setor de Manutenção recebeu maior pontuação – 2.125 pontos, sendo o que mais 

recebeu influencia na aplicabilidade das Ferramentas “Lean”. A aplicação das Ferramentas 



114 

 

 

 

 

“Lean” possibilitou um ambiente de trabalho mais organizado; com atribuições e ordens de 

serviço bem definidas e com processos e normas organizados e planejados. 

A partir da metade do 2º semestre de 2014, os colaboradores foram alocados em espaço 

apropriado com supervisão direta do Prefeito e do Engenheiro do Campus, permitindo maior 

eficiência na execução dos serviços, consciência de trabalho em grupo. 

Buscou-se maior integração dos colaboradores do setor; com as atividades regulares 

do campus e com o Setor de Limpeza para otimização dos serviços e melhores resultados. 

Das vinte e duas ferramentas aplicadas, somente duas não obtiveram nota máxima: 

“Kanban” (0) e Redução da base de fornecedores (25). A primeira não se foi aplicada ao setor 

diretamente e a última a influência era secundária, ligada diretamente ao Almoxarifado. 

O conjunto de ferramentas aplicadas forneceram a capacidade de solucionar 

problemas, organizar o espaço e o ferramentário, atuar de forma preventiva, aumentar a 

capacidade de autonomia e realização de serviços mais complexos, evitar desperdícios de 

material e tempo. Houve maior interação do serviço de manutenção com as atividades do 

campus e de outros setores, maior confiança em propor novas alternativas de material e 

tecnologia, consciência do uso de EPI’s e uniformes para segurança das atividades e melhor 

aproveitamento do tempo de trabalho, podendo então ser realizados serviços mais complexos e 

específicos. 

 

B. MERENDA 

O Setor de Merenda recebeu a segunda maior pontuação – 2.075 pontos, havendo 

grande influência das ferramentas aplicadas. 

O ambiente e o espaço de trabalho tornaram-se organizados, com rotinas e processos 

mais definidos. Buscou-se melhor aproveitamento dos alimentos, reduzir desperdício e 

aumentar a quantidade da comida servida nas refeições sem decréscimo da qualidade da 

alimentação servida. 

Somente quatro ferramentas não obtiveram pontuação máxima: Manutenção 

preventiva total (75); ”Kanban” (0); Redução da base de fornecedores (25) e tecnologia 

confiável e testada (75). 

Havia manutenção preventiva dentro da rotina, os produtos alimentícios possuem 

grande rotatividade; não há escolha dos fornecedores e como se tratava de alimentação trabalha-

se com cautela nas novas técnicas de produção de refeições. Com A aplicação das ferramentas 

de forma coletiva houve aumento na capacidade de produzir e servir refeições, maior controle 
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do estoque, melhor aproveitamento dos víveres, revitalização dos equipamentos utilizados e 

melhor organização na distribuição das atividades. Havia comprometimento na realização do 

serviço de refeições, mas com a ação de diversas ferramentas, conseguiu-se estabelecer maior 

união das colaboradoras. Com as aplicações foi possível dividir então o setor em Merenda 

escolar e Despensa, pois antes o espaço era compartido. 

 

C. LIMPEZA 

O Setor de Limpeza recebeu 2.000 pontos, havendo grande influência na 

aplicabilidade das Ferramentas Enxutas. 

Buscou-se melhor distribuição do trabalho com a integração das equipes do turno 

manhã e tarde para aumentar a eficiência e qualidade dos serviços produzidos. Havia chefias 

presentes nas duas equipes e maior organização hierárquica enraizada na empresa que prestava 

o serviço, facilitando as ações. 

Cinco ferramentas “Lean” não receberam pontuação máxima: Gestão visual (75); “Just 

in time” (50); “Kanban” (0); Redução da base de fornecedores (25) e Tecnologia testada e 

confiável (0). 

A passagem da informação tradicionalmente é feita oralmente com auxílio de cartazes 

com símbolos e figuras; o material e os equipamentos são fornecidos pela empresa sem a 

possibilidade de mudanças e os equipamentos de limpeza também são fornecidos pela empresa 

sem grande mudança de tecnologia. 

Conseguiu-se com a aplicação das ferramentas conscientizar as equipes manhã e tarde 

a agirem como uma equipe única, houve maior comprometimento nas atividades e fortalecer a 

conscientização que esta equipe era fundamental no bom funcionamento da instituição. Única 

empresa com chefes trabalhando no campus e com maior equipe, foram desenvolvidos meios 

para mediação de conflitos e melhor aproveitamento dos colaboradores, estimulando-os a 

promoções dentro e fora da organização. Houve aumento dos serviços preventivos, evitando 

diversas ações que comprometeriam o funcionamento regular do campus, bem como nivelar a 

carga de trabalho, dividindo ações masculinas e femininas para aumento da eficiência dos 

serviços. 

 

D. SEGURANÇA 

O Setor de Segurança recebeu 1.450 pontos, havendo influência na aplicabilidade das 

Ferramentas Enxutas. 
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Buscou-se corrigir desatenções e falhas que ocorriam e maior integração entre os 

colaboradores do setor. Sem chefia presente, mas com constante supervisão da empresa, havia 

forte presença hierárquica na postura e atuação dos colaboradores. O setor de Segurança possuía 

normas e procedimentos similares ao militar e somente foram necessários ajustes e algumas 

Ferramentas Enxutas foram parcialmente ou não foram aplicadas. 

Dez ferramentas obtiveram pontuação máxima, quatro receberam 75 pontos, duas 

receberam 50 pontos, duas receberam 25 pontos e cinco não foram aplicadas: Gestão visual; 

“Just in time”; Manutenção Preventiva Total; “Milk-run” e “Kanban” 

Há pouca movimentação dos colaboradores do setor, visto que permanecem em postos 

fixos e não há uso de material e o equipamento principal em suas rotinas de trabalho é cautelado 

em local específico. As ações conjuntas reforçaram os conceitos já utilizados pela empresa de 

segurança e houve grande apoio à Melhoria Contínua no serviço, maior habilidade no trato com 

as pessoas, maior participação em ações e sugestões à segurança dos usuários do campus e ao 

patrimônio público. 

 

E. PORTARIA 

O Setor de Portaria recebeu 1.350 pontos, havendo influência na aplicabilidade das 

Ferramentas Enxutas. 

Este setor foi implantado em 2016, com dois anos de implantação da Metodologia 

“Lean” na Prefeitura do campus. Não sendo necessário fazer ajustes, mas buscar a assimilação 

da filosofia da metodologia implantada e assimilada pelos diversos setores da Prefeitura. Apesar 

de características semelhantes houve menor pontuação da aplicação das ferramentas “Lean” 

em relação à Segurança, como justificativa podendo se considerar a diferença entre períodos de 

aplicação entre as duas.  

Nove ferramentas tiveram pontuação máxima; quatro obtiveram 75 pontos, duas 

receberam 50 pontos; duas 25 pontos e seis não foram aplicadas: Análise e diagnóstico; Gestão 

visual; “Just in time”; Manutenção Preventiva Total; “Milk-run” e “Kanban”. 

Há pouca movimentação dos colaboradores do setor visto, que permanecem em postos 

fixos e não há uso de material e equipamento. As ações das ferramentas serviram para reforçar 

os conceitos já implantados e assimilados na Prefeitura, modificar hábitos oriundos de outras 

organizações e promover um pensamento de proatividade para solução de problemas que 

envolvessem o setor. 
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F. ALMOXARIFADO 

O Almoxarifado obteve 1.275 pontos, recebendo influência parcial na aplicabilidade 

das ferramentas “Lean” implantadas. 

O Almoxarifado é apoio para os Setores de Manutenção, Merenda e Limpeza nesta 

ordem de importância. Buscou-se modificações nos procedimentos de estocagem, organização, 

uso e aproveitamento dos materiais evitando os desperdícios. Procurou-se também distribuir 

com mais agilidade todo material para otimização dos serviços e reduzir o tempo de espera dos 

mesmos para as atividades. Somente em 2016 o campus teve autonomia para compra de 

matérias e patrimônio, anteriormente a esta data os produtos eram comprados e distribuídos 

pela Reitoria. 

Nove ferramentas obtiveram 100 pontos; duas 75 pontos; quatro com 50 pontos; uma 

com 25 pontos e sete não pontuaram. As ferramentas “Lean” mais importantes foram: análise 

e diagnóstico; “5S”; Ferramenta de controle de qualidade; Gestão visual; “Just in time”; 

“Kanban”; Redução da base de fornecedores; Tecnologia confiável e testada e Mapeamento de 

Processos. 

O Almoxarifado era desorganizado e sem controle de entrada de pessoas, não 

atendendo com eficiência ao campus. As ações coletivas das ferramentas, contribuíram para 

rápido atendimento das demandas, organização e controle do espaço e dos produtos por 

planilhas e visualmente. Procura-se comprar produtos de qualidade, consagrado no mercado e 

evitar grandes estoques comprando o que for necessário e que não fique muito tempo no 

estoque.  

 

G. DESPENSA 

A Despensa obteve 1.025 pontos, menor pontuação da aplicabilidade das ferramentas 

“Lean” de forma conjunta. Pode-se considerar este fato a dois fatores: i) O espaço ter sido criado 

somente em 2016, após organização no ambiente físico da Merenda escolar e ii) Ser um espaço 

de armazenamento específico e destinado a um setor somente e com características especiais. 

As compras de produtos alimentícios são realizadas pela Reitoria e cabe à Prefeitura e 

Nutrição do campus fiscalizar o recebimento, qualidade, quantidade e garantindo que as 

refeições servidas possuam valor nutricional considerável e que permaneçam com qualidade. 

Seis ferramentas “Lean” obtiveram pontuação máxima; uma com 75 pontos; cinco 

com 50 pontos; uma com 25 pontos e nove não foram aplicadas. As ferramentas aplicadas mais 
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importantes foram: Análise e diagnóstico; “5S”; Ferramenta de Controle de Qualidade; Gestão 

Visual; Redução da Base de Fornecedores e Mapeamento de Processos. 

As ações das ferramentas contribuíram para criação de espaço de armazenamento 

adequado, o acesso aos víveres é restrito, controlado por planilhas e visualmente, procura-se 

fiscalizar com rigor todo produto alimentício recebido, verificando qualidade, validade e 

quantidade, e armazenar os estoques de forma que que mantenham com qualidade no maior 

prazo de tempo. A separação do setor de Merenda e Despensa, possibilitou maior manejo e 

movimentação na Merenda e melhor capacidade de organização dois setores citados. 

 

H. ANÁLISE GERAL 

As Ferramentas atuando em conjunto colaboram para solidificar a implantação da 

Metodologia “Lean” e consolidar sua filosofia.  

A mudança geral na cultura e a busca dos melhores resultados nas ações e processos 

realizados tornam-se mais acessível quando um conjunto de atitudes e técnicas são 

administradas, não permitindo que o foco do objetivo se perca ao longo do tempo. 

Verifica-se que os setores que obtiveram maior influência conjunta das Ferramentas 

“Lean”, em ordem decrescente, foram nos setores de: Manutenção, Merenda e Limpeza (21), 

Segurança e Portaria (17), Almoxarifado (14) e Despensa (11). 

Os três setores Manutenção, Merenda e Limpeza possuem maior integração conjunta, 

maior equipe e atendem a maior parte dos usuários do campus (alunos, técnicos e professores), 

resultando na maior pontuação da ação conjunta das Ferramentas “Lean”, levando maior tempo 

para assimilação dos colaboradores, mas com resultados mais satisfatórios. Pode-se considerar 

que os três setores atingiram resultados muito próximos e as ferramentas aplicadas obtiveram 

grande êxito. 

Com o auxílio da Manutenção e Limpeza e com uso racional dos recursos do 

Almoxarifado e patrimônio, conseguiu-se elaborar projeto de “Recuperação de mobiliário”, 

consertando e dando novos usos a mobiliários danificados reduzindo o volume de patrimônio 

que seria descartado. 

Com ações conjuntas dos setores Merenda, Limpeza e Manutenção, foi obtido êxito 

na execução dos projetos de “Compostagem” e “Horta sustentável”, que utiliza detritos do 

campus para produzir adubo orgânico para os jardins e canteiros na produção de temperos para 

as refeições. 
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As ações de maior impacto nos setores de Portaria e Segurança dizem respeito a 

comprometimento, organização da equipe para os ajustes necessários ao serviço e melhora no 

tempo de resposta das ações rotineiras que os colaboradores praticam. 

Considera-se forte influência da aplicação conjunta das Ferramentas “Lean” nos 

setores subordinados à Prefeitura, principalmente nos setores com maior quantidade de 

colaboradores e volume de trabalho. As ações conjuntas atuaram diretamente nos setores com 

maior atividade e demanda de serviços pela instituição, modificando comportamentos, gerando 

maior, habilidade técnica, sendo percebido uma mudança na atitude dos colaboradores de forma 

simultânea, tornando-os mais engajados e comprometidos na realização das tarefas, buscando 

excelência nos serviços em todos os setores. 

Verificou-se também maior integração entre equipes, entendendo o trabalho individual 

como parte de uma rede de serviços e ações para atender ao objetivo maior da instituição que é 

a formação contínua de jovens estudantes. A implantação da Metodologia “Lean” contribuiu 

para assimilação de conceitos dos colaboradores tanto na parte profissional como pessoal. 

Considera-se que a aplicação de forma conjunta contribuiu para consolidar a 

implantação da Metodologia “Lean” na Prefeitura do campus, gerando ações que fortaleceram 

as ideias da Metodologia de redução de desperdícios e tempo, eficiência e enxugamento dos 

processos e mudança na cultura da instituição. Pois segundo Brito (2013) e Marchini (2012), a 

implementação de práticas enxutas vai de acordo com os ideais da administração gerencial 

pública, assegurando a eliminação dos desperdícios: tempo, espera e movimentação 

desnecessária ao longo do processo gerencial e garantido rapidez e qualidade nos serviços. As 

ferramentas “Lean” operacionalizaram a Filosofia Enxuta e, Marodin e Saurin (2012) entendem 

a implantação como a forma de se passar da teoria à prática em uma organização. Para que a 

implantação da metodologia “Lean” fosse realizada sem grandes dificuldades as ferramentas 

foram implantadas de forma gradual, pois Maia et al (2011) entende que durante o processo de 

implantação surgem obstáculos e para superá-los é necessário que o processo seja feito com 

estratégia definidas. Portanto, a Metodologia foi implantada seguindo uma ordem lógica das 

necessidades e demandas verificando que a prática e a teoria pudessem estar sempre consoantes, 

gerando eficiência no planejamento e ação. 
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5.7. RESULTADOS DA MELHORIA CONTÍNUA 

A fonte para coleta dos indicadores da variável independente para esta pesquisa, 

iniciou no 1º semestre de 2014, sendo extraída de relatórios, formulários e anotações da própria 

Prefeitura. Buscou-se então organizar os dados por semestre para posteriormente verificar se 

houve a Melhoria Contínua nos setores subordinados à Prefeitura do campus. 

 

A. TODOS OS SETORES 

i. Produtividade 

O quadro 61 apresenta nas duas primeiras linhas as horas efetivamente trabalhadas e a 

jornada de trabalho ao longo de um semestre e, na última linha, a porcentagem da produtividade 

alcançada. 

Quadro 61 – Produtividade em porcentagem  

 

Fonte: Autor/ dados da pesquisa 

 

O gráfico 01   mostra o aumento da produtividade em porcentagem por semestre. 

 

 

Gráfico 01 – Produtividade em porcentagem 

Fonte: Autor/ dados da pesquisa 

 

a. Análise do indicador produtividade 

Verifica-se um aumento constante ao longo dos seis semestres nas horas efetivamente 

trabalhadas, gerando maior aumento da carga de trabalho e dos serviços realizados no mesmo 

espaço de tempo. Com esta maior carga sem aumento da jornada de trabalho, pode-se planejar 

melhor as atividades e conseguir aumento das ordens de serviço e do andamento das atividades 
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da Prefeitura. O aumento da produtividade permitiu também que serviços mais complexos 

fossem planejados e realizados. As seguintes ações tiveram maior contribuição para este 

indicador: “5S”; Comprometimento dos Funcionários e Gerencia; “Kaikaku”; Desenvolvimento 

das Pessoas; “Kaizen”; Fluxo Contínuo; “Heijunka” e Mapeamento de Processos.  

 

ii. Perda de equipamentos e ferramentas 

O quadro 62 apresenta nas cinco primeiras linhas o total de ferramentas e 

equipamentos perdidos, na sexta linha o somatório total e na última linha a porcentagem de 

equipamentos perdidos. O total de equipamentos e ferramentas contabilizados nos setores 

atingiram cem unidades. 

 

Quadro 62 – Perdas de equipamentos e ferramentas em porcentagem 

 

Fonte: Autor/ dados da pesquisa 

 

Verifica se no gráfico 02 a evolução de perdas de equipamentos e ferramentas. 

 

 

Gráfico 02 – Perdas de equipamentos e ferramentas em porcentagem 

Fonte: Autor/ dados da pesquisa 

 

b. Análise do indicador perdas de equipamento e ferramentas 

Estes indicadores foram comuns a todos os Setores da Prefeitura, apesar de possuírem 

características específicas, os mesmos foram analisados conjuntamente, mostrando a evolução 

da Perda de equipamentos e Uso de EPI’s. 
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Pode ser verificado que os setores que apresentavam maior perda de equipamentos e 

ferramentas foram a Manutenção, Limpeza e com a Merenda ficando abaixo, mas também com 

alguma perda. A atividade de segurança tem processos específicos, pois opera com 

equipamentos controlados pela Policia Federal e com rotinas próximas às dos militares, 

havendo,  portanto maior responsabilidade sobre os equipamentos. O setor de Portaria foi criado 

quando já havia dois anos de aplicação de ferramentas e, portanto, maior frequência e 

assimilação das rotinas utilizadas pela Prefeitura. As Ferramentas “Lean” que mais se 

adequaram foram: “5S”; Ferramentas de Controle de Qualidade; Gestão Visual; “Kaikaku”; 

Manutenção Preventiva Total; “Milk-run” e Fluxo Contínuo. A implantação da metodologia 

“Lean” permitiu maior disciplina e responsabilidade sobre a guarda e manutenção dos 

equipamentos, seja das empresas ou da instituição. A organização dos equipamentos reduziu 

tempo de espera para iniciar os serviços e facilitou a redução de desperdícios ao se requisitar 

novas ferramentas. 

 

iii. Colaboradores sem uso regular de EPI’S e uniformes 

O quadro 63 apresenta nas cinco primeiras linhas o total de colaboradores sem uso de 

EPI’s e irregularidades nos uniformes por setor, na sexta linha o somatório total e na última 

linha a porcentagem de da falta de uso do indicador estudado.  

Quadro 63 – Uso inconstante de EPI’s e uniformes em porcentagem 

 

Fonte: Autor/ dados da pesquisa 

 

O gráfico 03 apresenta a evolução do uso de EPI pelos semestres, em porcentagem.  

 

Gráfico 03 – Inconstância do uso de EPI’s e uniforme em porcentagem 

Fonte: Autor/ dados da pesquisa 
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c. Análise do indicador uso de EPI’s e uniformes 

Nesta análise pode ser verificada o aumento do uso de EPI’s e uniformes por todos os 

setores subordinados a Prefeitura, com assimilação da importância deste equipamento no 1º ano 

de implantação das ferramentas. Com isso consegue-se evitar acidentes de trabalho e a 

substituição de trabalhadores licenciados e substituídos por outros que necessitariam de treino 

e tempo para conhecer o campus. Com a rotina já assimilada pelos colaboradores, o fluxo de 

serviço flui de forma mais constante. As Ferramentas “Lean” usadas foram: “5S”; 

Comprometimento dos Funcionários e Gerência; Gestão visual; “kaikaku”; Manutenção 

Preventiva Total; Desenvolvimento das Pessoas; Tecnologia Confiável e Testada e 

Mapeamento de Processos. 

 

B. MANUTENÇÃO E LIMPEZA 

i. Eficiência do planejamento dos serviços 

O quadro 64 contém a quantidade de Ordem de Serviço planejada, executada e 

planejadas e não executadas, por fim a porcentagem de eficiência. 

 

Quadro 64 – Eficiência na execução das OS em porcentagem 

 
Fonte: Autor/ dados da pesquisa 

Através do gráfico 04 pode ser visualizado o nível de porcentagem das ações de 

planejamento e execução. 

 

Gráfico 04 – Eficiência na execução das OS em porcentagem 

Fonte: Autor/ dados da pesquisa 
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a. Análise da eficiência na execução das O.S. 

Verifica-se uma evolução de concomitância entre as ordens de serviço planejadas e as 

realizadas ao longo dos seis períodos pesquisados, onde nos dois últimos semestres encontra-

se total afinidade entre o que foi planejado e o que foi executado. A eficiência no planejamento 

na execução das O.S. foi importante para os gestores de setor alinhar suas metas a capacidade 

de execução dos serviços por seus colaboradores. Os seguintes fatores colaboraram para atingir 

tais resultados: a implantação das Ferramentas “Lean” especificas para comprometimento e 

dedicação das equipes e colaboradores; maior conhecimento dos gestores na capacidade das 

equipes e equipamentos, bem como da realidade encontrada e integração das equipes em 

trabalhos mútuos. As ferramentas que contribuíram para os resultados apresentados: “5S”; 

“Comprometimento dos Funcionários e Gerência”; “Kaikaku”; “Desenvolvimento das 

Pessoas”; “Kaizen”; “Poka-yoke”; Sistema de Integração Vertical; Descentralização das 

Responsabilidades; Fluxo contínuo; “Empowerment”; “Heijunka” e Mapeamento de 

Processos. 

 

ii. Redução das ações não cumpridas até 48hs transferidas para mais de 48hs 

O quadro 65 contêm nas 4 primeiras linhas as Ordens de Serviços planejadas e 

executadas em até 48hs e mais de 48hs, na quinta linha o total de OS fora do prazo e na última 

linha a porcentagem fora do prazo por semestre. 

 

Quadro 65 – Redução das ações não cumpridas de até 48hs para + de 48hs 

 
Fonte: Autor/ dados da pesquisa 

 

 

Verifica-se nos gráficos 05 a diminuição de ações não cumpridas em até 48hs para + 

de 48hs e o gráfico 06 a evolução do cumprimento da programação planejada em intervalo de 

tempo. 
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Gráfico 05– Diminuição das ações não cumpridas até 48hs transferidas para + 48hs em % 

Fonte: Autor/ dados da pesquisa 

 

 

Gráfico 06 – Aumento do planejamento das ações de +48 hs 

Fonte: Autor/ dados da pesquisa 

 

i. Redução das ações não cumpridas até 48hs transferidas para mais de 48hs 

Verificou-se que a execução planejada de serviços por tempo foi-se equilibrando ao 

longo dos semestres até ficar completamente igualada, diminuindo as ações não cumpridas no 

prazo estipulado. Outro fator a considerar foi o aumento de serviços planejados para + 48hs o 

fato dos serviços tornarem-se mais complexos, aumentando a capacidade técnica dos 

colaboradores na sua execução.  Este indicador permitiu perceber incialmente os atrasos nas 

execuções dos serviços e o planejamento correto por parte da gestão. Comparando com o 

indicador de eficiência no planejamento das OS, verifica-se que houve equilíbrio tanto na parte 

das ações planejadas pela gestão, como a previsão de tempo de realização dos serviços a serem 

executados. Podem ser destacadas as seguintes ferramentas que mais contribuíram para estes 
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resultados: Ferramentas de Controle de Qualidade; “Just in time”; “Kaizen”; “Milk-run”; 

“Poka-yoke”; Fluxo Contínuo; “Heijunka” e “Mapeamento de Processos”. 

 

ii. Razão entre serviços Preventivos e Corretivos 

O quadro 66 foi dividido em duas partes: as três primeiras linhas com a quantidade de 

serviços por Natureza as três linhas seguintes sua evolução em porcentagem, a última linha 

apresenta a razão entre os serviços Preventivo e Corretivo realizados. Como há uma relação 

direta entre serviços corretivos e preventivos, a escolha dos dados deste indicador poderá 

comparar a relação entre aumento de serviços preventivos diminuindo os serviços corretivos. 

 

Quadro 66 – Razão entre serviço preventivo e Corretivo 

 
Fonte: Autor/ dados da pesquisa 

 

. Os gráficos 07 e 08 apresentam a evolução da execução dos serviços relativo a 

natureza por quantidade e porcentagem. 

 

 

Gráfico 07 – Razão entre serviço Preventivo e Corretivo 

Fonte: Autor/ dados da pesquisa 
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Gráfico 08 - Evolução na execução dos serviços por Natureza em porcentagem 

Fonte: Autor/ dados da pesquisa 

 

 

b. Análise da razão entre serviços Preventivos e corretivos 

Pode ser verificado que houve aumento considerável dos Serviços Preventivos 

enquanto os Serviços Corretivos diminuem com o tempo, mantendo-se estáveis os Serviços 

Ordinários. Consegue-se com a prevenção evitar situações problemas que podem atrapalhar o 

andamento das atividades do campus, planejar ações, calcular materiais, evitar retrabalhos, 

diminuir tempo de execução dos serviços além de oferecem continuidade nas ordens de serviço 

sem interromper por atividades emergenciais. A eficiência e melhoria dos serviços, com ações 

planejadas e antecipadas é um fator determinante para a filosofia enxuta, que procura não 

interromper rotinas e evita a falta de planejamento das ações e retrabalhos. 

As seguintes ferramentas “Lean” contribuíram para a evolução dos serviços relativos 

a Natureza: “5S”; “Just in time”; Manutenção Preventiva Total; Trabalho Padronizado e 

Mapeamento de Processos. 

 

iii. Relação entre serviços com prioridade e todos os serviços  

O quadro 67 foi dividido em duas partes: as quatro primeiras linhas com a quantidade 

de serviços Emergenciais, Prioritários, Necessários e Rotineiros realizados e a última linha com 

a relação em porcentagem dos serviços com prioridade realizados comparados a todos os 

serviços executados. Serviços Emergenciais e Prioritários contribuem para desestabilizar a 

rotina do campus e o constante surgimento dos mesmos demonstra a falta de planejamento de 

serviços corretivos e o desconhecimento das necessidades de manutenção. 
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Quadro 67 – Relação entre serviço com prioridade e todos os serviços  

 
Fonte: Autor/ dados da pesquisa 

 

No gráfico 09 percebe-se a variação dos serviços por prioridades em porcentagem. 

 

 

Gráfico 09 -  Relação entre serviços com prioridades e todos os serviços 

Fonte: Autor/ dados da pesquisa 

 

 

 

c. Análise da relação entre serviços com prioridade e todos os serviços 

Consegue-se eliminar no 5º semestre os Serviços Emergenciais e no 6º semestre os 

Serviços Prioritários. Havendo também diminuição dos Serviços Necessários, e conseguindo 

ser realizados os Serviços Rotineiros com mais frequência, aumentando sua quantidade no 

mesmo horário da jornada de trabalho. Este fator possibilita melhor planejamento das atividades 

e possíveis sobressaltos e surpresas na rotina das atividades da instituição. Serviços necessários 

podem ser realizados e períodos de recesso e férias escolares, conseguindo mantê-los 

equilibrados consegue-se planejar as necessidades de material e pessoas com antecedência. 
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As Ações “Lean” que contribuíram diretamente neste indicador são: “5S”; 

Ferramentas de Controle de Qualidade”; “Just in time”; “Kaikaku”; “Poka-yoke”; Trabalho 

Padronizado e Mapeamento de Processos. 

 

iv. Retrabalhos 

Este indicador oferece uma visão dos retrabalhos realizados nos setores de 

Manutenção e Limpeza ao longo de três anos, segmentados por semestre. O quadro 68 apresenta 

a quantidade de retrabalhos feitos com sua porcentagem ao longo dos seis períodos. 

 

Quadro 68 – Retrabalhos em porcentagem 

 
Fonte: Autor/ dados da pesquisa 

 

Pode-se verificar que os índices deste indicador em porcentagem no gráfico 10. 

 
Gráfico 10 – Retrabalho em porcentagem 

Fonte: Autor/ dados da pesquisa 

 

d. Análise do indicador retrabalho 

Verifica-se a pelo quadro 67 redução dos retrabalhos realizados ao longo dos 

semestres, com isto há possibilidade de reduzir o consumo de material ao serem refeitos 

serviços e há disponibilidade para utilizar o tempo para novas ações. Os trabalhos são 

planejados e executados para serem realizados em uma única vez. Um dos pilares da 

Metodologia “Lean” é evitar retrabalhos, pois podem causam desperdício de material e tempo, 

interrompendo o fluxo do trabalho rotineiro e planejado.  Para tal as seguintes ferramentas 
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“Lean” foram aplicadas: “5S”; Ferramentas de Controle de Qualidade; “Just in time”; 

“Kaikaku”; Manutenção Preventiva Total; Desenvolvimento das Pessoas; “Kaizen”; “Poka-

yoka”; Sistema de Integração Vertical e Fluxo Contínuo. 

 

C. MANUTENÇÃO 

i. Evolução do serviço de troca de lâmpadas fluorescentes 

Conforme pode ser visto no quadro 69, as três primeiras linhas apresentam dados 

brutos de tempo e quantidade possível e realizada na troca de lâmpada do Campus e na última 

linha a produtividade neste serviço em porcentagem. 

 

Quadro 69 – evolução do serviço de troca de lâmpadas fluorescentes  

 
Fonte: Autor/ dados da pesquisa 

 

O gráfico 11 mostra a variação da produtividade na troca de Lâmpadas em 

porcentagem. 

 

Gráfico 11 – Evolução no serviço de troca de lâmpadas 

Fonte: Autor/ dados da pesquisa 

 

a. Análise da evolução do serviço de troca de lâmpadas fluorescentes 

Conseguiu-se reduzir o tempo de troca de lâmpadas de cento e vinte minutos para 

quinze minutos em seis semestres, mudando os processos de troca de lâmpadas. Ainda assim, 

foi verificado que a partir do 5º semestre houve redução da quantidade de lâmpadas trocadas. 
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O maior pico deste serviço foi observado no 4º semestre. Alguns fatores externos 

podem ser condicionados a este acontecimento: substituição do colaborador eletricista no 3º 

semestre estudado e a grande defasagem de lâmpadas fluorescentes não funcionando no 

campus, requerendo maior empenho da equipe. Verificou-se em seguida, que o serviço de troca 

de lâmpadas continuamente decresceu e que ainda requeria maior horas de trabalho do 

colaborador eletricista e do ajudante, impossibilitando outros serviços elétricos.  

No final de 2016 foi elaborada a troca da tecnologia existente de uso de lâmpadas 

fluorescentes por lâmpadas de LED, que foi totalmente realizado no início de 2017. O tempo 

de troca de lâmpada passou para três minutos e todas as lâmpadas fluorescentes, cerca de 1.100 

foram substituídas em um mês de trabalho, permitindo maior autonomia do colaborador para 

outros serviços e rendendo uma economia de energia de cerca de 1/3 do que era consumido nos 

anos anteriores. Entre os meses de fevereiro a novembro de 2017 não foram apresentados mais 

falhas no sistema de iluminação.  

As seguintes Ferramentas “Lean” foram utilizadas: “5S”; Ferramentas de Controle de 

Qualidade; “Just in time”; “Kaikaku”; Manutenção Preventiva Total; “Poka-yoke”; Desafiar 

Clientes e Fornecedores; Redução da Base de Fornecedores; Tecnologia Testada e Confiável e 

Mapeamento de Processos. 

 

D. MERENDA  

i. Evolução no serviço de refeições- Almoço e janta 

Verifica-se neste indicador a variação da quantidade de pratos servidos nas refeições, 

almoço e janta, diariamente é a soma dos pratos servidos ao longo do período estudado, 

conforme mostra o quadro 70. 

 

Quadro 70 – Evolução no serviço de refeições -  Almoço e janta 

 
Fonte: Autor/ dados da pesquisa 

 

 

 

Os gráficos 12 apresentam a evolução, em porcentagem, desta produtividade. 
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Gráfico 12- Evolução no serviço de refeições 

Fonte: Autor/ dados da pesquisa 

 

a. Analise da evolução do serviço de refeições – Almoço e janta 

Verifica-se o aumento constante dos pratos servidos ao longo dos semestres, fato 

devido a melhor qualidade e eficiência nos processos da Merenda, gerando maior possibilidade 

de preparação das refeições e maior procura do corpo discente pelo serviço. Apesar da 

diminuição do número de trabalhadores percebe-se o aumento da produção sem o aumento do 

tempo de servir as refeições. O comprometimento das colaboradoras merendeiras aumentou à 

medida que houve integração da equipe e passaram a entender o trabalho conjunto, facilitando 

o serviço e aumentando a capacidade de servir as refeições no mesmo prazo definido. 

Algumas ações foram importantes na evolução destes processos, tais como: “5S”; 

Comprometimento dos Funcionários e Gerencia; Ferramentas de Controle de Qualidade; 

“Kaikaku”; Desenvolvimento das Pessoas; “Kaizen”; “Poka-yoke”; Descentralização das 

Responsabilidades; “Heijunka” e Mapeamento de Processos. 

 

E.  DESPENSA 

i. Perdas de produtos alimentícios na estocagem  

O quadro 71 apresenta a quantidade de produtos alimentícios em estocagem e suas 

perdas, com a relação em quilos e em porcentagem. 

 

Quadro 71 –Perdas de produtos alimentícios estocados em porcentagem 

 
Fonte: Autor/ dados da pesquisa 
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O gráfico 13 mostra a evolução em porcentagem da perda de produtos alimentícios 

estocados ao longo dos semestres. 

 

Gráfico 13 – Perda de produtos alimentícios na estocagem em porcentagem 

Fonte: Autor/ dados da pesquisa 

 

a. Análise do indicador perda de produtos na estocagem 

Percebe-se a diminuição progressiva nas perdas de alimentos estocados e manipulados 

ao longo dos seis semestres estudados. Os produtos melhor armazenados e manufaturados são 

utilizados com melhor aproveitamento nas refeições gerando maior carga de alimentos 

disponíveis e reduzindo o desperdício de alimento. Com a redução da perda de alimentos 

conseguiu-se aumentar a qualidade e a quantidade de comida servida e evitar desperdícios. As 

seguintes ferramentas “Lean” foram fundamentais para a evolução do quadro: “5S”; 

Ferramentas de controle de qualidade; Gestão Visual; “Kaikaku”; Manutenção Preventiva 

Total; Desenvolvimento das Pessoas; “Milk-run”; “Poka-yoke”; Fluxo Contínuo; “Heijunka”; 

Tecnologia Testada e Confiável e Mapeamento de Processos. 

 

F. LIMPEZA 

i. Redução de detritos do Campus  

O quadro 72 apresenta na primeira linha os valores dos detritos descartados a cada 

coleta e na última linha a evolução do descarte em porcentagem. 

Quadro 72 – Redução de detritos do Campus em porcentagem 

 
Fonte: Autor/ dados da pesquisa 
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O gráfico 14, apresenta a variação da redução de detrito descartado do campus em 

porcentagem, pelo total do semestre e a sua porcentagem. 

 

 
Gráfico 14 – Porcentagem da redução do detrito descartado por coleta no campus 

Fonte: Autor/ dados da pesquisa 

 

a. Análise do indicador redução do detrito descartado 

Pode ser percebida a redução constante do volume de detrito descartado desde janeiro 

de 2014 até dezembro de 2016. Este fator se deve ao melhor avaliação, recuperação e 

aproveitamento do material a ser descartado e maior conscientização no uso de materiais, 

aproveitamento de patrimônio e desperdício de materiais. Com esta evolução consegue-se que 

os trabalhadores do Setor de Limpeza possam dedicar sua jornada de trabalho a outros serviços 

de limpeza necessários no campus. Fator importante a citar é que as equipes manhã e tarde 

passaram a fazer um trabalho integrado, com maior consciência de equipe, menos uso de 

material e melhor distribuição de tarefas, economizando tempo na execução dos serviços. 

As Ferramentas “Lean” mais utilizadas foram: “5S”; Gestão Visual; Manutenção 

Preventiva Total; “Poka-yoke”; “Heijunka” e Mapeamento de Processos. 
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H. ALMOXARIFADO  

ii. Redução de desperdício e perdas de material de Almoxarifado e Patrimônio   

O quadro 73 apresenta os valores tabulados na seguinte ordem: as seis primeiras linhas 

o volume em M3 por segmentação, a penúltima linha o volume total em M3 e a última linha a 

porcentagem da redução de detritos do almoxarifado e patrimônio. 

 

Quadro 73 – Redução de desperdícios de material do Almoxarifado e Patrimônio 

 
Fonte: Autor/ dados da pesquisa 

 

O gráfico 15 apresenta a evolução em porcentagem da redução dos desperdícios do 

Almoxarifado e Patrimônio.  

 

 

Gráfico 15 – Redução de desperdícios do Almoxarifado e Patrimônio em porcentagem 

Fonte: Autor/ dados da pesquisa 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 3º SEMESTRE 4º SEMESTRE 5º SEMESTRE 6º SEMESTRE

P
O

R
C

E
N

T
A

G
E

M

TEMPO

Redução desperdicio Almoxarifado e Patrimônio em %



136 

 

 

 

 

a. Análise da redução de desperdício e perdas de material de Almoxarifado e 

Patrimônio 

Verifica-se neste indicador a evolução dos detritos descartados por segmentação, onde 

todos os setores da Prefeitura estão envolvidos na redução de desperdícios do que se possui e 

produz no Campus. As ações em conjunto buscam a conscientização de todos os colaboradores 

na utilização dos recursos produtos e equipamentos do campus, visando melhor consciência 

sobre sustentabilidade ambiental. 

Percebe-se a redução ao longo dos seis semestres dos detritos de Almoxarifado e 

Patrimônio descartados pelo campus por todos os setores da Prefeitura. Pode ser considerado 

as seguintes colocações: i) O material de almoxarifado foi melhor aproveitado, verificando a 

prioridade de uso por produtos mais próximos da validade, melhor arrumação nos estoques e 

distribuição para os serviços diminuindo consideravelmente os desperdícios; ii) Aliado a 

distribuição de material para serviços de limpeza  e manutenção, com maior controle das perdas 

e desperdícios; iii) Foi feito com o material de patrimônio completa reformulação no modo com 

que os mobiliários e equipamentos antigos eram avaliados e foi criado programa de recuperação 

de mobiliário que conseguiu reduzir o seu descarte consideravelmente. Houve a colaboração 

das equipes de Manutenção e Limpeza tanto para conscientização de uso de materiais como 

para aproveitamento de patrimônio, identificando e retirando peças de mobiliário danificadas e 

posteriormente armazenadas para reparo. Há carência de programa de conscientização do corpo 

discente quanto a preservar o patrimônio público, que ainda apresenta índices elevados de 

depredação. 

As Ferramentas “Lean” utilizadas atuaram de forma conjunta em todos os setores e as 

mais consideráveis neste indicador foram: “5S”; Comprometimento dos Funcionários e 

Gerencia; Ferramentas de Controle de Qualidade; Gestão Visual; “Kaikaku”; Manutenção 

Preventiva Total; “Kanban”; Fluxo Contínuo e Mapeamento de Processos. 

 

 

I. SUSTENTABILIDADE 

ii. Aproveitamento de material orgânico não processado 

O quadro 74 apresenta a quantidade em volume e porcentagem do material orgânico 

aproveitado na compostagem e horta.  
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Quadro 74 – Aproveitamento do material orgânico para jardinagem em porcentagem 

 
Fonte: Autor/ dados da pesquisa 

 

O gráfico 16 apresenta a porcentagem de material orgânico aproveitado para ser usado 

nos canteiros, jardins e hortas do campus. 

 

Gráfico 16 – Porcentagem de material orgânico aproveitado no campus 

Fonte: Autor/ dados da pesquisa 
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Os setores de Merenda, Manutenção e Limpeza estão diretamente envolvidos nestes 

projetos. Desde a separação de cascas de frutas e legumes, confecção de caixotes para canteiros 

de hortaliças e varrição de folhas e material orgânico. Além de serem evitados desperdícios 

aproveitando estes materiais, reduz-se os custos com a compra de material de adubagem para 

os diversos jardins do campus. Percebe-se o aumento do volume de material reaproveitado pelo 

campus ao longo do tempo e a capacidade de ser dado novo uso a materiais que seriam 

descartados. Verificou-se ao longo do tempo o engajamento de todos os colaboradores e 

gestores dos setores da Prefeitura nestes projetos, que estimularam e permitiram a criação de 

novas áreas verdes, jardins e lago ao longo do campus, integrando áreas afastadas e áridas.  
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Apesar de não existir um objetivo prático ou ganho material, constatou-se que houve 

uma disseminação de conceitos de sustentabilidade pelos colaboradores e um gasto maior de 

tempo com a colaboração voluntária a estas atividades.   

Todas as Ferramentas “Lean” atuando em conjunto proporcionaram resultados 

positivos para este indicador, mas pode-se destacar as seguintes: “5S”; Comprometimento dos 

Funcionários e Gerência; Gestão Visual; “Kaikaku”; “Kaizen” e Fluxo Contínuo. 

 

I. SEGURANÇA E PORTARIA 

a. Análise sobre Segurança e Portaria 

Devido a equipes reduzidas e com pouca interação, visto que são dois postos de 

portaria atuando em pontos específicos e um posto de segurança noturna, não houve grandes 

mudanças nos serviços de Portaria e Segurança do campus. Percebe-se influências da 

Metodologia “Lean” nestes dois setores e algumas correções foram realizadas para que o fluxo 

de trabalho não fosse desviado e houvesse aumento do comprometimento e proatividade. 

Não foram elaborados indicadores para estes setores, mas pode ser percebido que: i) 

O Setor de Segurança possuía suas normas e procedimentos e quando do início desta pesquisa 

eram o setor mais organizado e com menos problemas no campus, oferecendo qualidade nos 

serviços; ii) O Setor de Portaria foi criado em 2016 e a Implantação da Metodologia “Lean” já 

estava sendo praticada e assimilada há dois anos na Prefeitura e não houve resistência a novos 

métodos de trabalho, sendo inclusive aceita a metodologia apresentada. Não foi verificada 

evolução nos serviços e procedimentos destes dois setores, visto que é um trabalho rotineiro 

onde são definidos processos que devem ser seguidos. Estimulou-se sempre tomadas de 

decisões dos colaboradores em situações fora da rotina e as mesmas foram informadas aos 

gestores. 

 

5.8. RESULTADOS DA ESTATÍSTICA DOS INDICADORES DE MELHORIA 

CONTÍNUA 

Realizou-se as através da análise do Qui-quadrado, com Grau de Liberdade igual a 

cinco (GL = 5) e com nível de significância de α = 0,001, ou χ2
T = 15,086, a estatística para 

verificar se houve melhoria contínua em todos os indicadores pesquisados nos setores da 

Prefeitura. A hipótese testada foi: 

 Ho: χ
2

T  ≥  χ
2

I   Não há diferença entre as frequências; e 

 Ha: χ
2

T  <  χ
2

I   Há diferença significativa entre as frequências. 
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No quadro 75 tem-se os seguintes resultados. 

Quadro 75 – Resultado da estatística dos indicadores de Melhoria Contínua 

ESTATÍSTICA DOS INDICADORES DE MELHORIA CONTÍNUA 

INDICADOR χ2
I χ2

T    χ2
I RESULTADO HIPÓTESE 

Produtividade  18,24 χ2
T  <  χ2

I   
Há diferença significativa entre as 

frequências 

Perda de equipamentos e ferramentas 76,19 χ2
T  <  χ2

I   
Há diferença significativa entre as 

frequências 

Inconstância no uso de EPI’s e uniformes 242,88 χ2
T  <  χ2

I   
Há diferença significativa entre as 

frequências 

Eficiência do planejamento de serviços 1,215 χ2
T  ≥  χ2

I   Não há diferença entre as frequências 

Redução das ações não cumpridas 48hs  

+48hs 
45,66 χ2

T  <  χ2
I   

Há diferença significativa entre as 

frequências 

Razão entre serviços Preventivos e 

Corretivos 
21,38 χ2

T  <  χ2
I   

Há diferença significativa entre as 

frequências 

Relação serviços com prioridade e outros 38,79 χ2
T  <  χ2

I   
Há diferença significativa entre as 

frequências 

Retrabalhos  63,79 χ2
T  <  χ2

I   
Há diferença significativa entre as 

frequências 

Evolução do serviço de troca de lâmpadas 74,24 χ2
T  <  χ2

I   
Há diferença significativa entre as 

frequências 

Evolução no serviço de refeições 180,18 χ2
T  <  χ2

I   
Há diferença significativa entre as 

frequências 

Perda de produtos alimentícios na 

estocagem 
46,51 χ2

T  <  χ2
I   

Há diferença significativa entre as 

frequências 

Redução de detrito do campus 44,57 χ2
T  <  χ2

I   
Há diferença significativa entre as 

frequências 

Redução de desperdícios de produtos de 

Almoxarifado e Patrimônio 
5,772 χ2

T  ≥  χ2
I   Não há diferença entre as frequências 

Aproveitamento do material orgânico 110,91 χ2
T  <  χ2

I   
Há diferença significativa entre as 

frequências 

Fonte: Autor/ dados da pesquisa 

 

5.8.1. Análise da estatística dos indicadores de Melhoria Contínua  

Através da análise do Qui-quadrado adotando-se um nível de significância de 0,01 e 

grau de liberdade igual a 5, observa-se que existe diferença significativa entre os semestres 

estudados relativo aos indicadores: Produtividade; Perda de equipamentos e ferramentas, 

Inconstância no uso de EPI’s e uniformes; Redução das ações não cumpridas até 48hs para  

+48hs; Razão entre serviços Preventivos e Corretivos, Relação serviços com prioridade e outros 

serviços; Retrabalhos; Evolução do serviço de troca de lâmpadas fluorescentes; Evolução no 

serviço de refeições – Almoço e janta; Perda de produtos alimentícios na estocagem; Redução 

de detrito do campus; Aproveitamento do material orgânico. 

O resultado estatístico mostrou que nestes indicadores houve melhoria contínua nos 

serviços prestados, apresentando evolução da eficiência e produtividade dos colaboradores dos 

setores subordinados à Prefeitura do campus. 
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Em dois indicadores observa-se que pelos mesmos parâmetros estatísticos não há 

diferença entre as frequências: Eficiência do planejamento dos serviços e Redução de 

desperdícios de produtos de Almoxarifado e Patrimônio. 

Verifica-se que apesar de não haver estatisticamente melhoria contínua nos serviços, 

ainda assim os resultados apresentados apresentaram significância em relação a eficiência e 

produtividade. 

Quanto ao indicador Eficiência do planejamento dos serviços apresentou pouca 

variação evolutiva, mas se comparado a Redução das ações não cumpridas até 48hs para +48hs; 

Razão entre serviços Preventivos e Corretivos, Relação serviços com prioridade e outros 

serviços houve maior especificidade na execução dos serviços e melhor planejamento de ações. 

O indicador Redução de desperdícios de produtos de Almoxarifado e Patrimônio 

apesar estatisticamente não apresentar melhoria contínua acompanhou proporcionalmente a 

redução de despejo do campus. Pode-se considerar que apesar de esforços e projetos de 

recuperação de mobiliário ainda há pouca conscientização do uso de bem público dentro da 

instituição. 

Todos indicadores de Melhoria Contínua dos setores da Prefeitura, mostram que houve 

eficiência e produtividade nos serviços prestados com ganhos de redução de desperdícios e 

tempo na execução das tarefas. O teste estatístico serviu para comprovar matematicamente que 

houve uma continuidade na eficiência dos serviços praticados em todos os setores, apresentando 

Melhoria Contínua nos serviços prestados pela Prefeitura. 
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6. CONCLUSÕES 

Este estudo possibilitou implantar e avaliar a Metodologia “Lean” em um ambiente 

público, nos setores da Prefeitura do Campus de uma instituição federal de ensino. 

Para alcançar o 1º objetivo específico da pesquisa buscou-se verificar a melhoria 

contínua nos serviços, após a aplicação de 22 Ferramentas “Lean” através da evolução da 

eficiência e produtividade, aliado a redução de desperdícios e tempo. 

O 2º objetivo específico pretendido com esta dissertação, foi deixar um manual para 

consulta da implantação da Metodologia “Lean” em uma instituição de ensino, na qual pode 

ser replicado, tanto dentro da instituição, como em outras organizações e assim difundir os 

conceitos de uma metodologia de processos que se encaixa perfeitamente às organizações 

públicas. 

A primeira etapa denominada Análise e Diagnóstico serviu como base para verificar 

quais situações o pesquisador encontraria na Prefeitura do campus e quais ações seriam 

utilizadas na implantação da Metodologia “Lean” e quais ferramentas seriam implantadas ao 

longo do tempo da pesquisa. 

Os resultados obtidos com a implantação da Metodologia “Lean” basearam-se na 

avalição da aplicação das Ferramentas “Lean” de forma coletiva e individual, onde foram 

verificados seu poder de mudança, ação e assimilação da filosofia implantada aos colaboradores 

dos setores da Prefeitura. 

Para avaliação da melhoria contínua foram elaborados quatorze indicadores 

específicos: para todos os setores, com ações conjuntas constantes e para cada setor da 

Prefeitura do campus. A partir dos resultados obtidos, a pesquisa apontou para as seguintes 

conclusões e considerações:  

Individualmente as Ferramentas “Lean” tiveram impacto positivo importante na 

cultura dos setores da Prefeitura e na mudança de paradigmas existentes anteriormente. Cada 

ferramenta, com suas características específicas, de forma plena ou servindo de apoio para 

outras, contribuiu para a consolidação da implantação da Metodologia “Lean” nos setores da 

Prefeitura do Campus. Na qual, situações impeditivas específicas de progresso dos serviços ou 

velhos hábitos foram se modificando com a aplicação das ferramentas de forma individual. 

Houve sucesso na implantação da Metodologia “Lean”, após a aplicação coletiva das 

Ferramentas “Lean” nos setores subordinados à Prefeitura do Campus trazendo contribuições 

consideráveis aos serviços e colaboradores dos setores de Manutenção, Merenda, Limpeza, 

Segurança, Portaria, Almoxarifado e Limpeza. As aplicações das ferramentas de forma coletiva 
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contribuíram para consolidar a Metodologia “Lean” dentro dos setores da Prefeitura, 

promovendo a redução de desperdícios e tempo nos serviços, aumentando a capacidade técnica 

dos colaboradores, promovendo tomadas de decisões na realização dos serviços, tornando-os 

mais eficientes e enxugando os processos. Por fim trouxe mudança na cultura da Prefeitura. 

A implantação da Metodologia “Lean” ocorreu de forma gradual e constante, com 

prévio planejamento das atividades e etapas, conseguindo-se com a aplicação de suas 

ferramentas atuar de forma ininterrupta, sem provocar rejeições às mudanças ou provocar 

impacto negativo entre a gestão e os colaboradores. A Metodologia “Lean” implantada no setor 

da Prefeitura, serviu como exemplo dentro da instituição, que verificou aumento da eficiência 

dos serviços e mudança no comportamento dos colaboradores. 

Em relação a Melhoria Contínua dos serviços percebeu-se aumento da eficiência e 

produtividade, com redução significativa de desperdícios e tempo nos resultados dos 

indicadores de todos os setores pesquisados e confirmados pela análise estatística que apesentou 

resultado positivo  em quatorze indicadores para avaliação da melhoria contínua e somente dois, 

não obtiveram resultados favoráveis, mas apresentaram através de sus dados, evolução quanto 

as mudanças propostas com a implantação da Metodologia “Lean”. 

Elaborou-se com esta dissertação material para ser pesquisado dentro e fora da 

instituição, com a parte teórica detalhando a evolução de um sistema de produção criado no Pós 

2º Guerra Mundial para a indústria de um país específico, sendo desenvolvida para todo sistema 

produtivo global: indústria, comércio e serviço, com suas ferramentas, modo de implantar e 

diversos exemplos de aplicação da Metodologia “Lean”. A parte de pesquisa apresenta exemplo 

bem-sucedido da Implantação da Metodologia “lean” em um setor de instituição pública, com 

resultados positivos relativos a Melhoria Contínua. 

Dada a importância e abrangência do tema abordado, torna-se necessário a 

continuidade e desenvolvimento futuro da pesquisa em questão, prolongando-se o período de 

pesquisa dos dados estudados e verificar suas consequências além do que foi avaliado. 

Propõem–se também estudos que seja medido o nível de comprometimento e a capacidade de 

surgimento de lideranças informais para trabalho, para verificar o nível de influência que a 

Metodologia “Lean” oferece.  

Por fim, conclui-se que houve sucesso na Implantação da Metodologia “Lean” que 

atingiu os objetivos através da aplicação das ferramentas “Lean” proporcionando a Melhoria 

Contínua na execução dos serviços de todos os setores subordinados à Prefeitura do campus 

estudado. 
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APENDICE I – MAPEAMENTO DE PROCESSOS 

 Apêndice I apresenta todos os processos mapeados realizados na Prefeitura. 

 

A. RECEBIMENTO DE MERCADORIAS VÍVERES E PATRIMÔNIO 

O recebimento de mercadorias do Almoxarifado, Merenda e Patrimônio ocorre em 

quatro fases semelhantes: recebimento; verificação; destinação e ateste da nota, mas possuem 

características especificas que serão mostradas nas figuras 01AI, 02AI, e 03AI a seguir: 

 

i. Merenda 

 Figura 01AI– Recebimento mercadoria merenda  

 

Fonte: Autor/ Dados da pesquisa 

 

ii. Almoxarifado 

 

Figura 02AI – Recebimento mercadoria do Almoxarifado

 

 Fonte: Autor/ Dados da pesquisa 
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iii. Patrimônio  

 

Figura 03AI -  Recebimento de patrimônio 

 

Fonte: Autor/ Dados da pesquisa 

B. MERENDA 

i. Preparo das refeições 

As refeições (almoço, janta e lanches) são preparadas diariamente, não podendo haver 

sobras para o dia seguinte. 

Os legumes e verduras são cortados e picados tão logo haja o recebimento dos mesmos 

e acondicionados em geladeira e freezer especifico para evitar perdas. 

As frutas que deterioram rapidamente são acondicionadas em geladeira e as mais 

resistentes acondicionadas na copa dando-se prioridade a serem servidas à frente das de 

geladeira para evitar perdas. 

O processo de preparo das refeições ocorre conforme figura 04AI: 

 

Figura 04AI – Preparo das refeições 

 

Fonte: Autor/ Dados da pesquisa 
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Paralelo a este procedimento foi implantado uma horta sustentável para plantio de 

temperos que não são recebidos, plantados em canteiros de caixotes de madeira do recebimento 

de hortifrutti que utiliza cascas de frutas e legumes da Merenda Escolar e folhas de arvores 

recolhidas no campus como compostagem. 

 

C. LIMPEZA  

i.  Despejo de resíduos do campus 

A limpeza do campus é feita diariamente no período das 06h00min às 22h00min com 

o lixo sendo recolhido segundas, quartas e sextas feiras. 

Anteriormente a coleta dos resíduos era feita pela Comlurb (Companhia Municipal de 

Limpeza Urbana) que avaliou em 15m3 cada visita. 

A partir de outubro de 2016 a coleta passou a ser feita por empresa particular, seguindo 

a legislação especifica. 

O processo de limpeza, feito pelos colaboradores do Campus, passa pelas seguintes 

etapas: varrição de lixo comum; varrição das folhas das árvores; recolhimento dos restos de 

cascas e resíduos do hortifruti da Merenda Escolar; retirada dos restos de comida das refeições; 

despejo de mobiliário inservível. 

Após constantes reclamações e notificações da Comlurb desenvolveu-se um processo 

integrado para diminuição do descarte dos rejeitos da escola como mostra a figura 05AI: 

 

Figura 05AI – Despejo resíduos do campus 

 

Fonte: Autor/ Dados da pesquisa 

 

ii. Rotina diária de limpeza 

O Setor da Limpeza possui serviços específicos diários além de outros extraordinários 

que surgem esporadicamente. A equipe possui dois grupos divididos em manhã e tarde com um 

encarregado e sete limpadores em cada grupo e um jardineiro que está disponível para o campus 
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três dias na semana. O campus foi setorizado para ser limpo de forma igualitária por cada um 

dos sete membros de cada grupo duas vezes ao dia em duas equipes e após o serviço feito deve 

se apresentar ao setor para novas ordens. O processo da rotina diária da limpeza é dividido 

conforme figura 06AI: 

 

Figura 06AI – Rotina diária da Limpeza 

 

Fonte: Autor/ Dados da pesquisa 

 

iii. Rotina periódica de limpeza 

Outras ações são feitas periodicamente como forma de prevenção e manutenção dos 

serviços, sendo geralmente feito em grupos, como mostra a figura 07AI: 

 

Figura 07AI – Rotina periódica da Limpeza 

 

 

Fonte: Autor/ Dados da pesquisa 

 



156 

 

 

 

 

D. JARDINAGEM 

A gestão da Prefeitura do campus elaborou projetos para aumento da quantidade de 

canteiros existentes no campus para criar maior integração dos espaços, formação de 

consciência ambiental, melhora do aspecto visual e maior conforto térmico do espaço físico. 

Para tal torna-se necessário que toda parte botânica do campus seja tratada 

constantemente e aumenta a importância do jardineiro nas atividades da Prefeitura. 

O Jardineiro trabalha no campus três vezes na semana, as segundas, terça e quintas 

feiras e suas tarefas são divididas da seguinte forma como mostra a figura 08AI: 

 

Figura 08AI - Jardinagem 

 

Fonte: Autor/ Dados da pesquisa 

 

E. MANUTENÇÃO 

i. Troca de lâmpadas queimadas 

O processo de troca de lâmpadas queimadas dentro do campus é o mais constante e 

que requer maior quantidade de colaboradores (dois) e mais hora/homens dentro do Setor da 

Manutenção. 

As lâmpadas mais usadas no campus, (98% do total) são as lâmpadas fluorescentes de 

40 w instaladas em calhas duplas e quádruplas que necessitam para funcionamento de reator 

próprio. 

O processo de troca de lâmpadas fluorescentes foi o que mais mudou ao longo da 

implantação e será descrito abaixo por três processos distintos.  

 

1.  Processo anterior a 2014 até junho de 2014 

A troca de lâmpada fluorescente levava em média duas horas para ser trocada, 

conforme mostra a figura 09AI. 
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Figura 09AI – Troca de lâmpadas – 1º processo 

 

Fonte: Autor/ Dados da pesquisa 

 

2. Processo julho de 2014 até dezembro de 2016 

Este novo processo agilizou a troca de lâmpadas reduzindo para quinze minutos cada 

troca. 

Evitou a constante solicitação de troca de luminária para o Setor da Prefeitura, dando 

maior autonomia ao eletricista. 

Aumentou a produtividade do eletricista sem aumentar sua jornada, ao montar o 

conjunto no tempo ocioso. 

Possibilitou a programação dos serviços da manutenção separando horários para torça 

de lâmpadas e outros serviços que o ajudante era requisitado, como mostra a figura 10AI. 

 

Figura 10AI – Troca de Lâmpadas – 2º processo 

 

Fonte: Autor/ Dados da pesquisa 

 

 

3.  Processo janeiro de 2017 até a presente data 

Foi observado que o maior trabalho do eletricista/ajudante era a troca constante de 

lâmpadas que ocasionavam a demora para iniciar outros serviços de elétrica e manutenção. 

 Verificou-se que a troca do mesmo ponto de luz durava no máximo três meses devido 

a qualidade do material recebido e o constante uso irregular (lâmpadas fluorescentes não devem 

ser ligadas e desligadas constantemente ao longo do dia). Buscando-se gerar maior economia 

energética, reduzir custos do valor da conta de luz, reduzir o tempo de serviço da troca de 
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luminárias e diminuir retrabalhos optou-se pela troca de todo sistema de iluminação do campus 

por lâmpadas de LED iniciando com as lâmpadas fluorescentes. Para tal o processo após a troca 

de todo o sistema que iniciou em janeiro de 2017 ficará da seguinte maneira, como mostra a 

figura 11AI: 

 

Figura 11AI – Troca de sistema de lâmpada fluorescente por lâmpada LED 

 

Fonte: Autor/ Dados da pesquisa 

 

ii. Recuperação de mobiliário e patrimônio 

O processo de recuperação de mobiliário e patrimônio iniciou em maio de 2014, após 

verificação do acumulo de entulho em um corredor lateral do campus. 

Após esta ação foi criado em julho de 2014, um processo para recuperação de 

mobiliário e patrimônio com as seguintes etapas, conforme figura 12AI: 

 

Figura 12AI – Recuperação de mobiliário 

 

 Fonte: Autor/ Dados da pesquisa 

  

iii. Limpeza sistema de esgoto 

A limpeza dos telhados e esgoto é feita quinzenalmente de forma preventiva para evitar 

entupimentos e vazamentos de calhas e fossas.  
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Constatado algum entupimento ou acumulo de detritos nas caixas de passagem ou 

bueiros e iniciada a limpeza e desentupimento dos mesmos. Desde dezembro de 2014 não há 

entupimento nestes espaços, sendo que o ultimo ocorreu no final de novembro de 2014 e foi 

decorrente de entupimento fora da edificação, gerando acumulo no bueiro de entrada do 

campus. A figura 13AI mostra o esquema. 

 

Figura 13AI – Verificação do sistema esgoto 

 

Fonte: Autor/ Dados da pesquisa 

 

iv. Processo geral 

A manutenção tem como função resolver pequenos problemas que ocasionalmente 

ocorrem, sendo vedados a ela grandes serviços ou obras, para tal seu processo se torna simples 

e rotineiro, sendo descrito conforme figura 14AI: 

 

Figura 14AI – manutenção processo geral 

 

Fonte: Autor/ Dados da pesquisa 

 

 

v. Limpeza cisterna e caixa d’água 

O serviço de limpeza de caixa de água e feito por empresa contratada e ocorre com a 

supervisão da equipe de manutenção do campus e fiscalização do Prefeito. 
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Procura-se fazer o processo citado abaixo para evitar ao máximo de transtorno as 

atividades regulares dos campi interligados I e II. O sistema de abastecimento de água do 

campus II atende ao sistema do Campus I. A água oriunda da concessionária CEDAE abastece 

a cisterna do campus, alimenta a caixa de água e abastece a cisterna do campus I para ser 

transferida para sua caixa de água. O processo limpeza de caixa de água então ocorre conforme 

mostrado na figura 15AI: 

.Figura 15AI – Limpeza cisterna e caixa d’água 

 

Fonte: Autor/ Dados da pesquisa 

 

F. PORTARIA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL 

Os serviços de portaria e vigilância são muito próximos e basicamente possuem o 

mesmo processo. A diferença e a atribuição da responsabilidade de vigiar o patrimônio e evitar 

a depredação das instalações físicas da instituição.  

Pode-se dividir o processo conforme figura 16AI: 

Figura 16AI – Portaria e Vigilância Patrimonial 

 

Fonte: Autor/ Dados da pesquisa 
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G. COMUM A TODOS COLABORADORES 

ii. Faltas e atrasos 

Atrasos e faltas de colaboradores tem procedimentos definido pela Seção de 

Fiscalização de Contratos que devem ser seguidos de forma padronizada pelo Setor da 

Prefeitura a todos colaboradores terceirizados, conforme figura 17AI. 

 

Figura 17AI – Faltas e atrasos 

 

Fonte: Autor/ Dados da pesquisa 

 

ii. Uniformes e EPI’s 

O procedimento para verificação de uso correto de uniformes e EPI’s ocorre conforme 

figura 18AI. 

 

Figura 18AI – Uso de uniforme e EPI’s 

 

Fonte: Autor/ Dados da pesquisa 

 


