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RESUMO 

 

 

Cada vez mais as empresas públicas de capital aberto, também conhecidas como empresas de 

economia mista, veem-se obrigadas a procurar alternativas para competirem e se manterem 

atualizadas, que lhes permitam aprimorar seus processos internos e descobrir meios de tornar a 

gestão e operação de suas atividades menos custosas e mais ágeis, a fim de melhorar a eficácia 

no atendimento dos seus clientes e demais stakeholders. Nesse sentido, o presente estudo 

propôs-se, a partir de Revisão da Literatura e do método de Estudo de Caso, a investigar a 

aplicação da mentalidade enxuta para melhoria da eficiência e da eficácia dos processos 

organizacionais referentes à atividade de Recebimento Físico e Fiscal de Suprimentos em uma 

empresa de economia mista do setor de energia elétrica no Brasil, tendo em vista que a mesma 

vinha enfrentando dificuldades para adequar-se às exigências governamentais advindas da 

instituição da Nota Fiscal Eletrônica, sobretudo pela modificação nos prazos para cancelamento 

do citado documento após a emissão, bem como no cumprimento de outros prazos legais, 

contábeis e contratuais. No propósito de conduzir a implementação, foi 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. 

Finalmente, após a implementação, investigaram-se os resultados alcançados, a fim de 

confrontá-los com o cenário pré-intervenção e com objetivos operacionais da área, de modo a 

verificar se os prazos legais estabelecidos para a realização da citada atividade poderiam ser 

cumpridos efetivamente, em um cenário corporativo de contenção de custos e redução do 

quadro de pessoal. 

 

Palavras-chave: Melhoria de Processos. Setor Público. Suprimentos. Mentalidade Enxuta. Seis 

Sigma. Teoria das Restrições. Recebimento Físico e Fiscal de Suprimentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT  

 

 

Increasingly, public listed companies, also known as mixed capital companies, find themselves 

forced to seek alternatives to compete and remain updated to allow them to improve their 

internal processes and find ways to make the management and operation of their activities less 

costly and more agile, in order to improve the effectiveness in serving its customers and other 

stakeholders. In this sense, the present study was designed, from the Literature Review and 

Case Study method, to investigate the application of lean thinking to improve the efficiency 

and effectiveness of organizational processes related to activity of physical receiving of supplies 

and fiscal and tax analysis of invoices, in a mixed economy company in the Brazilian electricity 

sector, considering that it was facing difficulties to fit the governmental requirements arising 

from the introduction of the Electronic Invoice, especially by modifying the deadlines for 

cancellation of the said document after the issue, as well as under other legal, financial and 

contractual terms.In order to guide the implementation, a framework was built based mainly on 

models Lean Manufacturing and Lean Office, as well as absorbing elements from the 

approaches Six Sigma and Theory of Constraints. Finally, after implementation, we 

investigated the results achieved in order to confront them with the pre-intervention scenario 

and operational objectives of the area in order to verify that the legal deadlines for the 

completion of said activity could be met effectively, in a corporate scenario cost containment 

and reduction of staff. 

 

Keywords: Process Improvement. Public Sector. Supplies. Lean Thinking. Six Sigma. Theory 

of Constraints. Physical Receiving of Supplies and Fiscal and Tax Analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

 

Dia após dia têm surgido novas práticas de gestão cujo fim é sanear, melhor versar ou conceder 

transparência ao uso do erário e da coisa pública que, a partir da década de 1990 (BRESSER-

PEREIRA, 2001), vem fazendo com que o país deixe para trás um pensamento burocrático, e 

mesmo patrimonialista, em prol de uma visão gerencialista inovadora, focada na otimização 

dos processos administrativos, agilidade no atendimento, eficiência no uso de recursos 

públicos, eficácia no atingimento dos resultados esperados e efetividade das decisões tomadas, 
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sempre se tentando priorizar a plena satisfação dos usuários de serviços públicos. Por outro 

lado, mesmo para algumas empresas privadas, o mercado tem deixado claro sua intolerância 

para administrações que façam mau proveito dos recursos disponíveis, haja vista as constantes 

pressões para divulgação precisa dos resultados financeiros e de gestão de empresas 

constituídas como Sociedade Anônima, através de modelos amplamente divulgados de 

avaliação de suas práticas, como GRI1 (Global Reporting Initiative), de diretrizes de segurança, 

transparência e mitigação de riscos financeiros como a SOX (a Lei estadunidense Sarbanes 

Oxley), de mecanismos mais formais e tradicionais como Relatórios e Balanços Financeiros, ou 

a listagem nas Bolsas de Valores de todo o mundo. 

 

Todavia, algumas organizações, como as empresas de economia mista, acabam percebendo-se 

pertencentes a esses dois contextos, público e privado, e tem sofrido, portanto, pressões de 

ambos os lados para que suas atitudes e comportamentos sejam condizentes com as demandas 

dos dois setores.  Essas empresas têm se deparado constantemente com o dilema de terem de 

concorrer em um mercado altamente competitivo e internacionalizado, enquanto baseiam-se 

em normas, regulamentos e processos em igual grau de burocratização.  A visão a seguir resume 

essa dualidade: 

  

 

No contexto das organizações públicas, a luta de forças se manifesta entre o "novo e 

o velho", isto é, as transformações e inovações das organizações no mundo 

contemporâneo ante uma dinâmica e uma burocracia arraigadas. As organizações 

públicas se deparam com a necessidade do novo tanto em aspectos administrativos 

quanto em políticos. Mais que isso, necessitam criativamente integrar aspectos 

políticos e técnicos, sendo essa junção inerente e fundamental para as ações nesse 

campo. Entretanto, essa busca de forças torna-se necessária para se conduzir a uma 

reflexão, onde se possam obter as melhores estratégias para descrever organizações 

públicas capazes de atingir seus objetivos, que consistem em serviços eficientes à 

sociedade (PIRES; MACÊDO, 2006, p.83). 

 

Em suma, as empresas de economia mista veem-se diante do dilema de apresentar resultados e 

desempenhos compatíveis com aqueles exigidos por companhias privadas, enquanto continuam 

a dispor de mecanismos e práticas de planejamento, operação e gestão tipicamente herdados de 

períodos passados, convivendo com a realidade de terem que mostrarem-se flexíveis o 

suficiente para estarem preparadas para as novas demandas que lhe são impostas pelo mercado, 

                                                           
1 A Global Reporting Initiative é uma instituição global independente que desenvolve e promove a estrutura de 

relatórios de sustentabilidade mais abrangente e aceita do mundo, com fins de conceder transparência e permitir 

às organizações, através da adoção de princípios e indicadores padronizados, medir e comparar seus desempenhos 

econômicos e socioambientais. (BSD BRASIL, 2006) 
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por um lado, e com as inúmeras restrições legais, culturais e estruturais próprias da 

administração pública, por outro. Justamente por isso, faz-se necessário que essas companhias 

busquem “inovações em seus modelos de gestão, de modo a aumentar cada vez mais sua 

capacidade de resposta às crises repentinas do mercado mundial ou às oportunidades que 

surgem com elas” (ARAÚJO, 2011, p.17). 

 

Face ao exposto, o estudo em questão apresenta a realidade de uma empresa de economia mista 

do setor elétrico nacional que, atravessando um cenário de contenção de custos e redução do 

quantitativo de pessoal, além de normas e processos defasados, deparava-se com problemas 

relacionados a deficiências no processo de uma suas áreas de negócio: a atividade responsável 

pelo Recebimento Físico e Fiscal de suprimentos (RFF). Essa situação e seus desafios foram 

abordados através da aplicação de uma metodologia de negócios voltada para a satisfação das 

necessidades dos clientes, justamente através do melhor aproveitamento dos recursos 

disponíveis, com foco no combate a desperdícios de qualquer natureza, no trabalho que agrega 

valor ao cliente, e na simplicidade de conceitos e na implementação: a mentalidade Lean. 

 

 

 

 

 

 

1.2 O PROBLEMA 

 

 

Visando a aprimorar os mecanismos de controle e gestão sobre os órgãos públicos, o governo 

brasileiro tem buscado novas alternativas, de enfoque majoritariamente econômico e 

operacional, para melhorar a capacidade de rastreabilidade dos atos de seus agentes, a troca e a 

disponibilização de informações, a racionalização administrativa, a redução de custos e o 

fortalecimento da segurança em suas transações (BRASIL, 2012). 

 

No intuito de combater a evasão fiscal, o governo brasileiro estabeleceu em 2010 que, a partir 

de 2012, em caso de vícios ou problemas após a emissão, as Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) 

somente poderiam ser canceladas sem ônus pelo emissor, nas primeiras 24h decorridas após a 

geração, contra um prazo anterior de 168 horas (BRASIL, 2010). Na prática, tal medida 
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obrigava a empresa contratante e recebedora dos produtos a seguir igual prazo para se 

manifestar ao emitente quanto à necessidade ou não do citado cancelamento.  

 

Com efeito, tal panorama constituiu-se, à época, como elemento de grande preocupação para a 

empresa estudada, afinal, levantamentos de órgãos de controle interno apontaram indícios de 

que não só a atividade de Recebimento Físico e Fiscal da NF-e não vinha sendo realizada dentro 

do prazo legal, como também havia apontamentos do não cumprimento de outros marcos 

relevantes, como a escrituração dentro do período de competência contábil e o pagamento aos 

fornecedores nos prazos contratualmente estabelecidos. Agravava, ainda, o cenário, o fato da 

organização não dispor da flexibilidade e liberdade de movimentos típicas das empresas 

privadas, além de restrições normativas e estratégias atreladas a políticas públicas, e um período 

de acentuada crise financeira - ocasionada pelos efeitos adversos da Medida provisória 

579/2012, convertida em Lei (BRASIL, 2013) que trouxe prejuízos bilionários à organização 

entre 2012 e 2013 - que a forçara a rever suas estratégias para focar na eficiência operacional, 

consequentemente com contingenciamento orçamentário e redução do quadro de pessoal. Em 

face dessa situação problemática, a empresa viu-se obrigada a procurar alternativas de baixo 

custo e que não necessitassem, para implementação, contratação de pessoal adicional, a fim de 

aprimorar seus processos internos e lidar com a nova legislação em tempo relativamente curto, 

visando a reduzir seus prazos de atendimento relacionados à atividade de RFF. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

 

Investigar a implementação de ações de melhoria no processo referente à atividade de 

Recebimento Físico e Fiscal de Suprimentos  de uma empresa pública de capital aberto do setor 

de energia elétrica nacional, em um cenário econômico-financeiro adverso. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 
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a. A partir da Literatura, construir modelo para aplicação da mentalidade Lean que seja 

adequado à realidade interna da empresa em foco, à situação-problema que a mesma 

enfrenta; 

b. Aplicar o modelo proposto na empresa-alvo, identificando os pontos de melhoria a 

serem desenvolvidos, a fim de possibilitar o pleno atendimento aos objetivos 

organizacionais e às normas legais vigentes, e maximizar a eficiência global do 

processo. 

c. Investigar os resultados no âmbito da empresa estudada, confrontando-os com o cenário 

pré-implementação e com objetivos operacionais da área. 

 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

1.4.1 Quanto à empresa estudada 

 

 

A empresa que foi objeto deste estudo, constitui-se como holding, ou controladora, de diversas 

organizações que integram um grupo empresarial com grande atuação no setor elétrico 

brasileiro, principalmente nas áreas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

no Brasil e no exterior. Contudo, neste ponto cabe ressalvar, embora os potenciais benefícios 

da pesquisa realizada na holding possam contribuir para melhorias em eficiência operacional 

das demais empresas controladas do sistema, de outras empresas do sistema elétrico nacional, 

ou com o mesmo tipo de constituição societária desta companhia, o presente estudo foi 

realizado exclusivamente na Holding em questão. Somente após ter seus resultados conhecidos 

e avaliados pela alta administração da holding, os achados desta pesquisa poderão ser aplicados 

às demais empresas do grupo. 

 

 

1.4.2 Quanto à área e à atividade estudada 

 

 

O estudo pretende rever os processos e realizar melhorias, baseado na metodologia Lean, na 

atividade de Recebimento Físico e Fiscal de Suprimentos da empresa-alvo, a qual é responsável 
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por efetuar o recebimento dos materiais que chegam à empresa em foco e realizar a análise 

fiscal e tributária de todos os documentos de cobrança a eles associados, em tempo hábil, com 

precisão e conforme exigências legais. A presente obra, portanto, não tratará das atividades de 

recebimento/aceitação de serviços, mas somente dos materiais adquiridos. 

 

O Recebimento Físico e Fiscal, segundo Slack; Chambers; Johnston (2009) está contido no 

escopo da Gestão de Materiais, tendo em vista que a mesma refere-se ao gerenciamento do 

fluxo de informações (serviços, pagamentos e transações eletrônicas, trocas por meio de 

sistemas corporativos, etc.) e materiais (suprimentos, documentação física relativa a cobranças, 

ordens de compra, solicitações de cotação, etc.) através da cadeia de suprimentos imediata, isto 

é, no relacionamento próximo entre quem fornece os itens e aqueles que, imediatamente, irão 

recebê-los. Mais detalhadamente, pode-se dizer que a atividade de Recebimento Físico Fiscal é 

composta das seguintes atividades: a) verificação do material entregue, checando quantitativa 

e qualitativamente os produtos contra um pedido de compras; b) conferência da Nota Fiscal 

correspondente, em termos quantitativos e qualitativos; c) encaminhamento para pagamento 

(PALACIOS, 1995; ARNOLD, 1999). A figura 01 a seguir apresenta a delimitação exata da 

área estudada: 

 

Figura 01 – Delimitação da área e das atividades objeto de estudo na empresa-alvo 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de adaptações da obra de Palacios (1995). 

 

 

1.4.3 Quanto à abordagem de melhoria escolhida 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

                        
 

COMPRA TRANSPORTE 
RECEBIMENTO 
FÍSICO-FISCAL PAGAMENTO 

Liberação da 
Requisição de 
Material; 

Fechamento da 
negociação com o 
fornecedor; 

Renegociação das 
condições de 
compra; 

Fechamento do 
Pedido de Compras; 
 

Encaminhamento do 
material por parte do 
fornecedor; 

Busca e transporte 
do material por parte 
da empresa ou de 
terceiro. 

Recebimento Físico 
do Material; 

Verificação do 
material entregue 
com a Nota Fiscal e o 
Pedido de Compras; 

Validação e Análise 
da Nota Fiscal; 

Revisão de Impostos; 
Lançamento no 

sistema; 
Envio p/ pagamento 

 

Verificação da 
liberação do 
pagamento pelo 
material recebido; 

Pagamento do valor 
da NF através de EDI; 

Arquivamento dos 
documentos do 
processo; 

Encaminhamento das 
informações para a 
Contabilidade 
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Inúmeras seriam as alternativas que poderiam ser escolhidas para tentar implementar, na 

empresa em estudo, medidas capazes de aprimorar os processos existentes a fim de que o 

produto certo fosse entregue no momento certo e ao destinatário correto, na próxima etapa do 

fluxo de trabalho, objetivando garantir o cumprimento dos parâmetros legais, contábeis e 

contratuais vigentes e, portanto, apresentando uma resposta para a questão e o problema de 

pesquisa. Contudo, considerando-se, por um lado, o atual cenário econômico-financeiro por 

que passa a empresa estudada, e de outro as características inerentes ao sistema de produção 

enxuta – que focam a proposição de soluções de menor vulto, porém mais flexíveis, ágeis, 

inovadoras e eficientes (SHINGO, 1996; VILLA; TAURINO, 2013), entendeu-se que a 

mentalidade enxuta (Lean Thinking) deveria ser o elemento norteador de toda a iniciativa de 

melhoria, tendo em vista que possibilita “fazer mais com menos tempo, menos espaço, menos 

esforço humano, menos maquinaria, menos material, e, ao mesmo tempo, dar aos clientes o que 

eles querem” (DENNIS, 2008, p.31). Além disso, tem como preocupação matriz o tempo da 

operação, exige menor acúmulo de dados (itens preciosos, mas ainda deficitários em 

organizações públicas), tende a ser de implementação mais rápida e prioriza a criação de valor, 

combatendo vorazmente qualquer forma de desperdício nas atividades corporativas, e sempre 

buscando incrementar a eficiência e eficácia do fluxo de trabalho (DIAS, 2011). 

1.5 IMPORTÂNCIA E JUSTIFICATIVA 

 

 

1.5.1 Importância do estudo da filosofia Lean no âmbito do setor público 

 

 

Atualmente, há uma crescente pressão para aumentar a eficiência dos serviços públicos de todo 

o mundo, através da adoção de metodologias, conceitos e práticas normalmente associadas com 

empresas privadas e de manufatura (RADNOR; HOLWEG; WARING, 2012). 

Consequentemente, após investir tempo e recursos financeiros basicamente em soluções 

tecnológicas, os governos nacionais tem buscado atingir a melhoria de seus resultados de 

maneira mais permanente, através da adoção de medidas que visem à racionalização de seus 

processos, de modo a resguardar seu capital, ao mesmo tempo em que aprimora os serviços 

prestados aos usuários (MAARSE; JANSSEN, 2012).  

 

Nesse cenário, surge a importância e justificativa para a adoção da Mentalidade Enxuta em 

entidades da esfera pública e, por conseguinte, da empresa foco deste Estudo. Afinal, o Lean, 
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como filosofia focada na melhoria contínua de processos, tem sido visto pelos governos como 

ponto a receber investimentos dado o potencial já comprovado na indústria de manufatura 

(RADNOR; HOLWEG; WARING, 2012), com resultados como a redução de custos, elevação 

do moral do pessoal e facilitador e agilizador da tomada de decisões (PAPADOPOULOS, 

2011). Ao mesmo tempo, Turati; Musetti (2006) inferem que os mesmos preceitos que regem 

um “Escritório Enxuto” podem apresentar bons resultados para o setor administrativo público, 

já que entre suas metas fundamentais está aprimorar o fluxo de trabalho e a eliminação de 

desperdícios, tão comuns neste ambiente, no qual a maior parte do trabalho é realizado sob uma 

óptica funcional, departamentalizada e com fluxo de trabalho longe de ser otimizado. Tal 

cenário é confirmado por Radnor (2010), ao informar que pesquisa realizada dentre as 

metodologias aplicadas no setor público para fins de melhoria contínua revelava que 51 % delas 

focavam no Lean. 

 

 

 

 

 

1.5.2 Contribuição científica esperada e originalidade do estudo 

 

 

Conforme apontam os resultados da Pesquisa Bibliométrica tratada no Capítulo 02, pode-se 

inferir que há pouca referência na literatura quanto à aplicação da mentalidade enxuta em 

entidades públicas, de qualquer natureza, o que faz com que surja aí uma oportunidade a ser 

explorada no campo da pesquisa acadêmica. Portanto, a principal contribuição científica 

esperada deste Estudo é a investigação sobre a aplicação da metodologia de melhoria de 

qualidade conhecida como Lean, conjuntamente com elementos das abordagens Seis Sigma e 

TOC, no âmbito do processo de Recebimento Físico e Fiscal da área de suprimentos de uma 

empresa de economia mista, tendo em vista que: 1) A mentalidade enxuta (Lean) está em 

ascensão em termos de pesquisa sobre o tema, desde a década de 1990; 2) Quando comparado 

ao setor privado, há significativa carência de estudos no que se refere à aplicação do Lean no 

setor público; 3) Não foram encontrados registros, na base de periódicos e na data pesquisada, 

de nenhuma construção ou uso conjunto comprovado das abordagens Lean, Seis Sigma e Teoria 

das Restrições na formação de um modelo estruturado de aplicação (framework), sobretudo na 

área de suprimentos e na América do Sul. Aliás, Maarse; Janssen (2012) sugerem que o desafio 
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é, justamente, encontrar analogias que permitam utilizar a metodologia e suas ferramentas 

dentro do contexto público e, ao mesmo tempo, identificar pontos e formas a serem melhorados. 

 

 

1.6 QUESTÕES DE PESQUISA 

 

 

A partir do Estudo de Caso em uma companhia de economia mista do setor elétrico brasileiro, 

é investigada a implementação da mentalidade enxuta (Lean Thinking), na área que realiza a 

atividade de Recebimento Físico e Fiscal (RFF) de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) na empresa 

estudada, de modo a avaliar se a melhoria proporcionada foi capaz de permitir o atendimento 

dos prazos legais, e contratuais envolvidos nesse processo o qual, segundo apontamentos 

internos, vem sendo realizado de maneira intempestiva e inadequada, gerando probabilidade 

significativa de descumprimento de prazos e de apuração imprópria de tributos. Para tanto, foi 

construído Modelo de Aplicação a partir de ampla pesquisa teórica sobre o tema, reunindo 

elementos de outras abordagens, como Seis Sigma e Teoria das Restrições, com o fito de 

alavancar as chances de sucesso na execução e potencializar os resultados. Nesse sentido, o 

presente estudo pretende responder as questões descritas nas seções 1.6.1 e 1.6.2 abaixo. 

 

 

1.6.1 Questão-chave 

 

 

 A aplicação da mentalidade enxuta na área de Recebimento Físico e Fiscal de uma 

empresa de economia mista do setor de energia elétrica nacional é capaz de tornar esse 

processo adequado para, em caso de vícios ou problemas na Nota Fiscal Eletrônica, 

fazê-la conseguir, em 24 horas após a emissão, detectar e comunicar ao emitente a 

necessidade de cancelamento, e, com isso, garantir que os prazos legais estabelecidos 

para a realização dessa atividade possam ser cumpridos efetivamente, evitando a 

penalização por órgãos de controle externo? 

 

1.6.2 Questão subjacente 
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 Considerando-se que além da questão do prazo legal de 24 horas para cancelamento da 

NF-e, há também indícios do não cumprimento de prazos atrelados a princípios 

contábeis (como a escrituração no período de competência) e a prazos de pagamentos 

estabelecidos por força contratual, seja sob a óptica externa do fornecedor, seja pela 

visão interna da área financeira, qual a eficácia das ações de melhoria trazidas pela 

mentalidade enxuta sobre esses e outros indicadores referentes ao processo investigado? 

 

 

1.7 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

No intuito de alcançar os objetivos da pesquisa, o presente estudo segue uma sequencia lógica 

de desenvolvimento de trabalho.  

 

O Capítulo 01 - Introdução - apresenta o escopo da pesquisa, caracterizando o contexto do 

problema, os motivos e a relevância da escolha do tema, as fronteiras e limitações do estudo, 

os objetivos da pesquisa, a abordagem e os pressupostos assumidos e, sobretudo, clarificando 

a questão-chave a ser respondida ao final do Trabalho. 

 

O Capítulo 02 - Bibliometria - visa a explicitar e aprofundar, através de investigação qualitativa 

e quantitativa em Base de Dados de Periódicos, a contribuição científica esperada e 

originalidade do presente Estudo.  

 

O Capítulo 03 trata da Revisão da Literatura, e pretende apresentar todo o arcabouço teórico 

referente à pesquisa, agrupando-se e abordando os conceitos, metodologias, teorias e tópicos 

considerados relevantes para o desenvolvimento do trabalho, bem como base para a construção 

do Modelo de Aplicação (framework) e do Roteiro (road map) que foi utilizado neste trabalho 

para implementação do pensamento enxuto na empresa, com fins de facilitar a compreensão do 

processo, e a replicação por outros pesquisadores interessados sobre o tema.  

 

O Capítulo 04 - Metodologia da Pesquisa - visa a caracterizar a pesquisa em termos do seu 

enquadramento técnico, de classificação, tipologia, nível da pesquisa e metodologia de análise 

de dados, esclarecendo, também, os motivos que levaram o autor a escolher o método do Estudo 

de Caso como representativo daquilo que se pretende explorar ao longo da obra.  
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O Capítulo 05 apresenta o Estudo de Caso, consistindo na caracterização da empresa, do setor 

e da atividade que é objeto da análise e na efetiva implementação do Modelo de Aplicação.  

 

O Capítulo 06 trata da Apresentação e Discussão dos resultados alcançados pela pesquisa, 

fazendo a confrontação entre os indicadores de desempenho antes e depois do processo de 

melhoria. 

 

Finalmente, o Capítulo 07 consiste na Conclusão do trabalho, onde os resultados são 

confrontados com os Objetivos traçados inicialmente, demonstrando como as Questões da 

Pesquisa foram respondidas, bem como a eficácia do Modelo criado e aplicado. Também são 

apresentadas as Considerações Finais do trabalho, onde são indicados caminhos para pesquisas 

futuras, possibilidades para replicação em outras áreas e observações gerais sobre o processo 

de investigação realizado. 

2 BIBLIOMETRIA  

 

 

O Presente Capítulo trata da realização de levantamento e análise Bibliométrica em bases de 

dados internacionais, a fim de trazer evidências quanto ao estudo do Lean, suas interações com 

outras matérias, sua importância e contribuição científica, a evolução da pesquisa sobre o 

assunto em termos de relevância acadêmica ao longo dos anos, a originalidade da presente 

investigação, tendências detectadas e, finalmente, as oportunidades advindas desta Dissertação. 

Nesse sentido, são apresentados a seguir os resultados obtidos quanto: ao uso da mentalidade 

Lean; ao Modelo de Aplicação proposto neste Trabalho; as oportunidades de pesquisa 

descobertas pela investigação.  

 

 

2.1 SOBRE A FILOSOFIA LEAN 

 

 

Inicialmente efetuaram-se, em caráter generalista, buscas em artigos indexados nas Bases de 

Dados Scopus e Web of Science (Thomson Reuters Scientific), com acesso pelo Portal de 

Periódicos Capes (2014), objetivando quantificar matérias que fossem pertinentes ao assunto 

em pauta. Os resultados da pesquisa em ambas as Bases deram indícios de que, embora a 
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terminologia Lean seja amplamente estudada sob o prisma do setor privado, é incrivelmente 

escassa a literatura que trata do tema sob a perspectiva do setor público em geral. Como pode 

ser observado mais detalhadamente abaixo, enquanto o termo “Lean” (com a ressalva de que o 

termo tem outras associações em inglês além da atrelada à qualidade) aparecia, na data 

pesquisada, com 43.328 resultados na base de dados Scopus e 36.552 na Web, a simples 

correlação com a expressão “Public Sector” reduzia esse montante para pouco mais de 57 

artigos na Scopus e menos de 39 na Web. De maneira ainda mais surpreendente, ao modificar 

a expressão secundária para palavras que representam organizações públicas como a aqui 

estudada – uma empresa de economia mista – com palavras-chave como “State-Owned 

Enterprises“ ou SOEs (algo como Estatais), “Public Companies” e “Public Enterprises” (que 

poderiam ser traduzidas livremente como empresas públicas), os resultados ou zeram ou 

tornam-se proporcionalmente mínimos. 

 

A pesquisa, cabe informar, envolveu somente documentos do tipo “Artigos”, em inglês, com a 

seleção de busca para os campos “title”, “abstract” e “keywords” ou por “type”, por relevância 

e em todos os anos; devendo-se levar em consideração que pode haver sobreposição de termos 

em artigos de modo que um mesmo texto seja citado mais de uma vez. Com efeito, como ambas 

as bases trazem resultados semelhantes em termos numéricos, optou-se pela utilização da Base 

Scopus na confecção de análises estatísticas, por opção meramente de preferência de trabalho 

do autor. A tabela 01 a seguir traz os resultados. 

 

Tabela 01 - Levantamento quantitativo sobre a metodologia Lean em entes públicos. 

 BASE DE DADOS 

Palavras-chave Scopus  Web of Science 

“Lean” 43.328 36.552 

“Lean” + “Public Sector” 57 39 

“Lean” + “State-Owned Enterprise” 03 01 

“Lean” + “Public Companie” 00 02 

“Lean” + “Public Enterprises” 01 00 

“Lean” + “Public Service” 31 22 

“Lean” + “Public Management” 07 08 

“Lean” + “Public Sector” + “Supply” 04 06 

“Lean” + “Eletronic” + “Cupom” 00 00 

“Lean” + “Recebimento” + “Físico” + “Fiscal” 00 00 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Bases de Dados Scopus e Web of Science, em 01. nov.2014 

 

Outro ponto a ser considerado é que o termo “Lean” em inglês tem significados diversos 

daquele relacionado à qualidade (enxugar para evitar desperdícios), como “magro”, “inclinado” 
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e “fino”. Por isso pode ter havido na pesquisa textos com alusão a alguns desses termos que 

influenciariam no resultado. Todavia, como a intenção nessa fase introdutória é apenas se ter 

uma ideia geral da proporção entre o estudo da metodologia no âmbito da esfera pública e, 

partindo-se do princípio de que a proporção com a inclusão dos termos acessórios à pesquisa 

foi mantida, acredita-se que o cômputo total não trouxe diferenças significativas aos resultados. 

 

Estabelecidas essas ressalvas, é importante destacar que a pesquisa parece evidenciar que a 

metodologia Lean está em ampla ascensão desde que os primeiros estudos começaram a ser 

publicados a partir do início da década de 1990 (com base em 929 artigos encontrados). Como 

demonstra a figura 02 a seguir, para uma pesquisa realizada com a expressão “Lean Production” 

(produção enxuta), é crescente o quantitativo de materiais relacionados ao tema, desde a 

primeira publicação até o final de 2013, com picos mais relevantes em 2011, com 92 

documentos e 2013, com 91. 

 

 

Figura 02 - Evolução do número de Artigos sobre Produção Enxuta, desde 1991. 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de ferramenta de análise da Base de Dados Scopus, em 01. nov.2014 

 

Além disso, outra questão que pode ser considerada é quanto à quantidade de publicações 

envolvendo o cenário de pesquisa que associa o termo “Lean” ao “setor público”. Como visto 

na figura 03 a seguir, o tema também está em ascensão ao longo de duas décadas e meia, com 

pico em 2013 (10 artigos publicados). 

 



 30 

 

Figura 03 - Evolução do número de Artigos sobre Lean associados ao Setor Público, desde 1991. 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de ferramenta de análise da Base de Dados Scopus, em 01. nov.2014 

 

Já em termos de publicações por país associando o termo “Lean” ao “setor público” pode-se 

perceber que, conforme dados da figura 04 a seguir, dentre os países que mais contribuíram 

para a pesquisa da relação entre a mentalidade enxuta e a realidade pública há uma gama 

bastante diversificada, incluindo nações de várias partes do globo, desde a Europa até a 

Oceania. Pela figura, nota-se que o Reino Unido (17) é o país que mais contribuições fez ao 

longo dos anos, seguido pelos Estados Unidos (9) e Dinamarca (5). Nas últimas posições, com 

uma contribuição cada, aparecem Grécia, Hong Kong, Índia, Lituânia e Macau. Enfim, o certo 

é que não foram encontrados, na base Scopus, na data pesquisada, e com os termos e palavras-

chave utilizados, dentre os 57 artigos publicados, qualquer publicação proveniente da América 

do Sul.  
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Figura 04 - Evolução do número de Artigos sobre Lean e o Setor Público, por país. 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de ferramenta de análise da Base de Dados Scopus, em 01.nov.2014 

 

 

2.2 SOBRE O MODELO DE APLICAÇÃO PROPOSTO 

 

 

Da mesma forma que a seção 2.1 buscou encontrar referências na literatura que evidenciassem 

o uso da filosofia Lean na esfera pública e na área de suprimentos para contextualizar o leitor, 

orientar os passos da pesquisa e permitir posicionar esta obra como objeto de interesse 

acadêmico, os mesmos cuidados foram tomados quanto ao Modelo de Aplicação proposto e 

construído nesta Pesquisa, o qual permitiu viabilizar a implementação do Lean da forma 

idealizada por este autor e, sobretudo, de acordo com a realidade atual da empresa estudada e, 

consequentemente, do Problema que se pretende aqui solucionar. 

Como poderá ser visto no Capítulo 03, o Modelo de Aplicação é uma fusão de três abordagens 

de análise e melhoria de processos: Lean, Seis Sigma e Teoria das Restrições, contudo com 

pesos diferenciados (ênfase na primeira e empréstimos de método e ferramentas das demais). 

Nesse sentido, para avaliar a originalidade dessa abordagem conjunta, recorreu-se, mais uma 

vez, à Base Scopus, com os resultados a seguir apresentados na tabela 02. Cabe informar que 

foram utilizados os mesmos parâmetros de busca já definidos na seção anterior, isto é, somente 

artigos e sem limite temporal. 

 

Tabela 02 - Levantamento quantitativo sobre a utilização conjunta das abordagens Lean, Seis 

Sigma e TOC. 

RESULTADO DA PESQUISA EM BASE DE DADOS 

Palavras-chave Resultados Artigo Autor (es) Ano 

Lean +  
"Six Sigma" +  
"Theory of 
Constraints” / 
“TOC")  

08 

Theory of Constraints, Lean 
Manufacturing and Six Sigma: 
Limits to and possibilities for 
integration] 

Pacheco, D. A. J. 2014 

Applications of Lean Six Sigma in 
an Irish hospital  

Laureani, A., Brady, M., Antony, J. 2013 

Process improvement in 
healthcare: Overall resource 
efficiency  

De Mast, J. et al. 2011 

Downtime variability: The impact 

of duration-frequency on the 
performance of serial production 
systems  

Patti, A.L., Watson, K.J. 2010 

Quality improvement: Theory and 
practice  

Boaden, R. 2009 

Overdosed management: How 
excess of excellence begets failure 

Coman; Ronen 2009 
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Defining the foundation of Lean 
manufacturing in the context of its 
origins (Japan) 

Herron, C., Braiden, P.M. 2007 

How to compare six sigma, Lean 
and the theory of constraints  

Nave, D. 2002 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da Base de Dados Scopus, em 03.nov.2014 

 

Como pode ser observado, é bastante limitado o conteúdo em meio acadêmico sobre o assunto 

pesquisado. Ao tomarem-se em conjunto os termos de pesquisa citados, aparecem somente oito 

resultados que contêm, em simultâneo, as três abordagens de melhoria. Com efeito, a procura 

por trabalhos que revelassem a existência de algum modelo semelhante ao proposto nesta 

Dissertação retornou evidências de que não há, com a configuração de busca utilizada, 

1referencial teórico que indique haver pesquisa nesse sentido. Ao analisar-se individualmente 

cada artigo percebe-se que a maioria trata somente de discussões conceituais sobre os benefícios 

e o potencial da abordagem conjunta de Lean, Seis Sigma e TOC. Em alguns casos, contudo, 

há somente menção às palavras-chave incluindo-as em um grande bloco de “programas de 

melhoria”, tratando-as como “soluções empacotadas”, como tendências ou como ferramentas 

para uso por especialistas da área de gestão de processos. Há ainda autores que apresentam 

formas de ajudar gestores a escolherem a melhor técnica para suas realidades. Alguns autores 

chegam a apresentar modelos conceituais que mesclam várias abordagens, porém de maneira 

bastante implícita e difusa, com replicação dificílima fora do meio no qual fora concebido (área 

de saúde), e outros que apresentavam meras simulações computadorizadas. Todavia, como 

único ponto em comum, verificou-se que entre todos os artigos encontrados nenhum tratava da 

área de suprimentos e nenhum apresentava exemplos de aplicação em qualquer país da América 

do Sul. Outrossim, nenhum apresentava um modelo acabado, consolidado e focado nas 

abordagens-alvo da pesquisa, nem sob forma de representação gráfica (framework), nem por 

representação descritiva. A seção 3.3.4 comenta esses artigos de forma mais detalhada. 

 

 

2.3 OPORTUNIDADES DE PESQUISA 

 

 

Finalmente, face ao exposto, podem-se apresentar algumas oportunidades surgidas pela 

pesquisa realizada: 
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1 Enquanto o termo “Lean” possui um número elevado de publicações associadas a ele 

nas bases pesquisadas, a simples associação com termos atrelados à área pública reduz 

esse montante significativamente, para cerca de 0,15% do total; isso pode representar 

lacunas ou carência no estudo da aplicação da metodologia em debate dentro desse setor 

tão peculiar em todo o mundo, inclusive no Brasil; 

2 A metodologia Lean parece estar em franca ascensão desde que começou a aparecer em 

publicações da base nos primeiros anos da década de 1990, com pontos mais elevados 

em 2011 e 2013 e, aparentemente, ainda crescendo; tal situação parece refletir que o 

estudo sobre o tema ainda pode evoluir para a descoberta de novos significados e 

aplicações; 

3 Contudo, é interessante também notar que, dentre os países que mais pesquisam sobre 

o tema “Lean” + “setor público” não há países da América do Sul - pelo menos com as 

condições de pesquisa estabelecidas - isso abre uma oportunidade que pode ser 

explorada; 

4 A pesquisa que buscou associar a metodologia Lean, com o serviço público e 

diretamente com a área-alvo deste Estudo, a área de materiais, via a inclusão do termo 

Supply, obteve apenas quatro resultados, na base Scopus (por Inglaterra, Dinamarca, 

Portugal e Estados Unidos), nenhuma no Brasil, nenhuma envolvendo a atividade de 

Recebimento Físico e Fiscal de Materiais; Ao mesmo tempo, ao utilizar associações do 

Lean a palavras-chave ainda mais específicas, como eletronic + cupom, recebimento + 

físico + fiscal, a pesquisa não retornou nenhum resultado, nem na base Scopus, nem na 

base Web of Science; 

5 Finalmente, pelos resultados da Bibliometria pode-se inferir que não há, na base e com 

os termos de busca utilizados, nenhuma construção ou utilização conjunta comprovada 

das abordagens Lean, Seis Sigma e Teoria das Restrições (TOC) na formação de um 

único modelo integrado e estruturado de aplicação (framework), sobretudo na área de 

suprimentos e na América do Sul. Portanto, há indícios de que o uso das três filosofias, 

mesmo, com pesos diferentes, é uma proposta original e relevante para a comunidade 

acadêmica. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

O presente Capítulo pretende, nas seções 3.1, 3.2 e 3.3 a seguir, apresentar o levantamento de 

textos publicados e demais referenciais teóricos disponíveis sobre o assunto que se pretende 

abordar na Pesquisa, os quais contribuirão para a compreensão do problema e para a elaboração 

de um quadro conceitual que dará base para o desenvolvimento da pesquisa, construção de 

Modelo de Aplicação, e sua sustentação teórica nas seções 3.4 e 3.5. 

 

 

3.1 ASPECTOS GERAIS SOBRE O LEAN 

 

 

3.1.1 Conceitos e princípios fundamentais da Mentalidade Enxuta 

 

 

Pode-se definir Lean como uma abordagem sistemática que visa a identificar e eliminar o 

desperdício através da melhoria contínua do fluxo de mercadorias do fornecedor até o 

consumidor, a fim de prover melhores e mais variados produtos, a um baixo custo, e buscando 
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insistentemente a perfeição (WOMACK; JONES; ROOS, 1990). Nesse sentido, tal abordagem 

está diretamente associada às ideias de velocidade e eficiência, ao permitir elevar a velocidade 

de qualquer processo e trazer à luz oportunidades ocultas de melhoria, como redução de custos 

e prazos, onde ainda não se imaginava existir (GEORGE, 2009), através de ferramentas que 

permitem tornar o fluxo do processo mais visível para os que nele atuam e facilitam a tomada 

de decisões (CHEN; CHEN, 2014). Em suma, rata-se de uma prática gerencial ancorada na 

filosofia de melhorar continuamente processos, pela agregação crescente de valor ao cliente ou 

a redução, em igual nível, de atividades que não somam valores (do japonês: muda), a redução 

da variabilidade de processos (ou mura), e a eliminação de condições precárias de trabalho 

(muri) (HOLWEG; WARING, 2012). 

 

Entre os elementos de maior destaque no Lean, estão: o potencial para reduzir o esforço humano 

na companhia; o espaço necessário para fabricação; o investimento em ferramentas; o tempo 

necessário para desenvolver e lançar novos produtos; além de frequentemente reduzir o tempo 

de entrega de um determinado item ao cliente, enquanto eleva a lucratividade e a satisfação do 

consumidor (MATAWALE; DATTA; MAHAPATRA, 2014). Tudo isso como resultante de 

uma abordagem baseada no trabalho em equipe, na flexibilidade dos funcionários, na 

valorização das contribuições dos trabalhadores que realizam as tarefas, através dos círculos de 

qualidade, e na autonomia para decidir e agir sobre problemas que envolvam suas áreas de 

conhecimento (VILLA; TAURINO, 2013; STENGER, et. al ,2014). 

 

A partir de Womack; Jones (1996), os conceitos inerentes à mentalidade Lean começaram a ser 

detalhados de maneira mais pragmática. Mais especificamente, observou-se que o modelo tinha 

como foco a melhoria contínua de processos que envolvia, sobretudo, a eliminação do 

desperdício e de ações que não criavam valor para o cliente ou para a operação. Nesse contexto, 

caracterizando-se como um corpo de melhores práticas que objetivam primariamente reduzir as 

perdas e focar somente naquelas atividades “valorosas” aos olhos daquele a quem se destinam 

os produtos, identificaram-se cinco princípios fundamentais para o Lean (WOMACK; JONES, 

1996): 

 

 Especificar valor sob a óptica do cliente (Specify Value) 

Definindo o valor de cada item de acordo com as demandas e sob a perspectiva do 

cliente daquele produto ou processo. 
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 Alinhar na melhor sequência as atividades que criam valor (Identify the Value 

Stream) 

Identificando a cadeia de valor para cada produto, processo ou família de produtos e 

eliminar os tipos de desperdício encontrados. 

 Realizar essas atividades sem interrupção (Make Value Flow Without 

Interruptions) 

Permitir que o fluxo de valor mapeado navegue sem barreiras ou atrasos. 

 Sempre que alguém as solicita (Let the Customer Pull Value from the Producer) 

Permitir que seja o cliente a guiar o rumo do valor dentro da empresa, ao invés de 

delegar para as operações internas a produção baseada em previsões de mercado 

somente. Ou seja, entregar apenas no exato momento que consumidor precisa, não antes, 

não depois. Atualmente, essa abordagem é conhecida como Just In Time. 

 De maneira cada vez mais eficaz (Pursue Perfection) 

Perseguir a perfeição em todos os detalhes, de maneira contínua (Kaizen) e permanente.  

Womack; Jones (1996) entendiam que para uma perfeita implementação dos métodos e técnicas 

Lean o processo de pensamento precisava deixar de ser implícito, e passar a formar um todo 

sistêmico coerente. Foi com o sentido de alcançar esse objetivo de sinergia e compreensão e 

melhoria do todo, e não das partes componentes isoladamente, que os autores propuseram os 

cinco princípios descritos acima. Para os mesmos, apenas com a clara e integrada compreensão 

dessas diretrizes, as empresas podem fazer pleno uso do potencial das técnicas e ferramentas 

enxutas. A figura 05 a seguir esquematiza o ciclo de pensamento do Lean Thinking. 
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Figura 05 - Cinco Princípios do Lean Thinking (Mentalidade Enxuta) 
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos conceitos propostos por Womack; Jones (1996). 

 

Contudo, atingir esses objetivos não remete a uma tarefa de implementação imediata. Afinal, 

para que o pensamento enxuto seja materializado no âmago de uma organização é necessário 

que os líderes criem um ambiente favorável, onde problemas e oportunidades de melhoria sejam 

reconhecidos imediatamente, onde as pessoas não sejam imaginadas como obstáculos, mas 

como resolvedoras de problemas, e onde a prioridade não seja encontrar culpados, mas soluções 

(SIMON; CANACARI, 2012). Além disso, a abordagem depende da existência de elementos 

constitutivos como gerenciamento interfuncional, trabalho em equipe e, principalmente, uma 

cultura de melhoria contínua (SELLITTO; BORCHARDT; PEREIRA, 2010). Só assim, com 

tais parâmetros estabelecidos, é possível criar um ambiente no qual a confiança seja 

estabelecida de tal modo que esses possam atuar no alcance de seus objetivos e da organização, 

(STONE, 2010). 

Em um tom mais crítico, alguns autores apontam que o Lean não é um sistema de produção que 

possa ser considerado universal, uma panaceia gerencial para controle de custos (HAAN; 

NAUS; OVERBOOM, 2012). Em suma, porque provê somente um modelo parcial de gestão, 

incapaz de lidar com todo espectro de circunstâncias que as organizações enfrentam 

diariamente. Nesse sentido, seria um modelo útil, sim, mas que deve ser considerado de acordo 

com o cenário que as empresas se inserem e, muitas vezes, em consonância com outros tipos 

de técnicas, ferramentas e sistemas produtivos, inclusive a produção em escala. (COONEY, 

2002). Outros autores reconhecem a falta de capacidade de trabalhar com a variabilidade (o 
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sistema requer encadeamento tão preciso de funções, tarefas e esforço que a própria 

variabilidade oriunda da natureza humana pode afetar o equilíbrio de todo o sistema), o foco 

estreito no chão-de-fábrica, e a carência de uma consideração com os aspectos ligados ao bem-

estar dos indivíduos - a busca pela perfeição gera pressão inevitavelmente - (HAMPSON, 1999; 

J. HAAN; NAUS; OVERBOOM, 2012).  

 

Entretanto, essas críticas se modificam continuamente ao longo do período de desenvolvimento 

da mentalidade, pois à medida que as organizações evoluem e progridem em suas curvas de 

aprendizado, a tendência é que novas questões sejam levantadas, pois mais empresas, setores e 

países adotam o modelo como meio de melhorar seus resultados Afinal, a própria Toyota levou 

décadas de refinamentos contínuos em seus processos produtivos, que envolviam não somente 

suas fábricas mas toda a cadeia de suprimentos que lhe servia, para aprimorar técnicas e 

eliminar métodos  e atividades obsoletas e se tornar a maior fabricante do mundo em termos de 

vendas de veículos,  no início da década de 2000 (HINES; HOLWEG; NICK, 2004, KO; 

CHUNG, 2014). 

 

 

3.1.2 Os desperdícios mortais 

 

 

Segundo Tapping; Shuker (2010), entende-se como desperdício qualquer coisa que adicione 

custo ou tempo a determinado produto, processo ou serviço, sem o correspondente acréscimo 

de valor. Ou seja, é algo que não tem valor percebido pelo cliente e, mesmo assim, é feito. 

 

De maneira ainda mais específica, De Carlo et al. (2013) afirmam que dentro do sistema de 

manufaturas, foram catalogados sete principais tipos de desperdícios envolvidos nas atividades 

de uma empresa: 

 

1 Superprodução – ocorre quando as operações continuam a produzir mesmo após a 

necessidade que a originou, gerando produtos e esforços em excesso que onerarão as 

necessidades de armazenamento, transporte e controle, inevitavelmente, consumindo 

tempo e energia do processo (MÜLLER; STOCK; SCHILLIG, 2014). 
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2 Tempo de espera (filas) - ocorre quando há períodos de inatividade em processos a 

jusante devido a atividades ocorridas em etapas prévias (upstream) que não foram 

realizadas em tempo, podendo gerar ou ser fruto de gargalos em elos da cadeia produtiva 

que não agregam valor para o processo (STONE, 2010; DIAS, 2011);  

3 Transportes - movimentação desnecessária de produtos entre operações que, embora 

não costumem agregar valor ao produto, tendem a consumir uma quantidade 

significativa de energia (STONE, 2010; MÜLLER; STOCK; SCHILLIG, 2014); 

4  Processamento desnecessário – ocorre quando existem atividades extras como 

retrabalho, manuseio, estocagem ou reprocessamento, resultando em excesso no uso de 

recursos consumidos (TAPPING; SHUKER, 2010; STONE, 2010); 

5 Excesso de estoques – correspondem a todo o material que é disponibilizado e 

armazenado, mas não é imediatamente utilizado pelo cliente a quem se destina, podendo 

gerar superprodução, obsolescência e gastos extras com energia, transporte, 

armazenagem e controle operacional (KO; CHUNG, 2014; MÜLLER; STOCK; 

SCHILLIG, 2014). 

6 Excesso de movimentos – referem-se a todo tipo de movimento que é resultado de 

atividades não agregadoras de valor, ações que consomem energia e não devolvem valor 

aos olhos dos clientes do processo (KO; CHUNG, 2014; MÜLLER; STOCK; 

SCHILLIG, 2014); 

7 Defeitos – a princípio, trata-se de não conformidade com as especificações dos clientes 

para produtos ou serviços, que podem causar variabilidade aos processos, 

consequentemente inflando os custos e trazendo gastos extras com energia, tempo e 

capital (KO; CHUNG, 2014). 

 

Finalmente, além desses sete tipos de desperdícios, uma oitava categoria foi identificada 

(WOMACK; JONES, 1996). A mesma é relativa ao aproveitamento inadequado da força 

colaborativa humana das organizações: 

 

8 Pessoas aproveitadas de maneira equivocada – falta de valorização e captação efetiva 

do potencial dos colaboradores, sobretudo no que tange às suas ideias e criatividade para 

melhorar os processos que observam, experimentam e realizam diariamente. (STONE, 

2010). 
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Para Tapping; Shuker (2010), o desperdício é um problema ainda maior no ambiente de 

escritório ou serviços, pois esse malefício fica, geralmente, escondido nos próprios processos, 

tornando difícil sua detecção. Para os autores, embora a maioria dos esforços para a eliminação 

do desperdício ocorra no ambiente de manufatura, os mesmos princípios Lean que combatem 

o problema podem ser replicados com sucesso para o ambiente de serviços, favorecendo o 

trabalho que agregue valor ao cliente final. A figura 06, a seguir, sintetiza os ensinamentos dos 

autores aqui pesquisados. 

 

Figura 06 – Os Desperdícios Mortais em uma empresa 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos conceitos Lean. 

3.1.3 Técnicas e ferramentas Lean 

 

 

Nas seções a seguir, apresentam-se algumas técnicas e ferramentas da mentalidade enxuta que 

são abordadas nos modelos de referência descritos em 3.2.1 e 3.2.2, bem como outras que são 

utilizadas no framework desenvolvido na presente obra, o qual se constituiu como guia para a 

implementação do Lean na empresa estudada. 
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3.1.3.1 Value Stream Map – mapa do fluxo de valor (estado atual) 

 

 

O VSM é o ponto de partida para compreender e enxergar o cenário atual (estado atual) de 

qualquer processo e, consequentemente, possibilitar o desenvolvimento e aplicação das demais 

ferramentas enxutas, programação das melhorias e desenvolvimento de novos processos 

(ANDRÉ et. al., 2009). O objetivo, segundo Womack; Jones (1996), é identificar cada ação 

necessária para ordenar e construir um produto específico de modo a estabelecer essas ações 

em três categorias: atividades que agregam valor, atividades que não agregam valor, mas que 

são necessárias para garantir a qualidade e a manutenção dos processos, e aquelas atividades 

que não geram valor e que são desnecessárias sobre todos os aspectos e, portanto, devem ser 

imediatamente eliminadas, pois geram apenas desperdícios ao processo.  

 

Rother; Shook (2009) comentam que o VSM é uma representação simbólica e concisa do fluxo 

de material e informação em um sistema produtivo (que tem início com a ida do estudioso ao 

gemba2 a fim de coletar informações e descobrir o que é feito, por quem e como), que facilita 

a identificação das atividades de manufatura ou famílias de produtos, a definição dos valores 

do processo, a definição dos tempos de ciclo e lead times, além da análise do modelo vigente 

de trabalho na organização, favorecendo a visualização de problemas e oportunidades de 

melhoria, ocultas ou aparentes. Nesse sentido, na visão de Souza et. al. (2013), o VSM é um 

dos elementos mais importantes para avaliar um processo em particular, tendo em vista que 

facilita diagnosticar, discutir, sugerir e implementar modificações no fluxo existente, de modo 

a obter reduções de custos em um desenho futuro. 

3.1.3.2 Value Stream Design (VSD) - mapa do estado futuro  

 

 

Para Tapping; Shuker (2010), após a etapa de mapeamento e análise crítica do estado atual, 

pode-se ter início o desenho de um novo modelo ideal com as melhorias pensadas para o futuro. 

A intenção, segundo apontam Martichenko; Grabe (2011) é que, ao final do processo de 

redesenho, as seguintes diretrizes sejam observadas no Estado Futuro almejado para o fluxo de 

atendimento ao cliente: 1) Eliminação de todo o desperdício do fluxo de atendimento, de 

                                                           
2 Termo japonês para "local real", normalmente utilizado para o chão-de-fábrica ou qualquer lugar em que ocorre 

o trabalho que cria valor (LEAN ENTERPRISE INSTITUTE, 2011). 
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maneira que apenas o Valor permaneça; 2) O desempenho junto ao cliente seja visível para 

todos os membros do fluxo de atendimento; 3) Redução do Lead time; 4) Criação de fluxo 

nivelado; 5) Utilização de sistemas puxados; 6) Aumento na velocidade do processo e redução 

da variação; 7) Colaboração e disciplina dos componentes do processo; e 8) Foco no custo (ou 

tempo) total de atendimento. 

 

Rother; Shook (2009) complementam afirmando que mesmo durante a elaboração do VSM 

ideias e possíveis soluções já se apresentarão ao analista. Desse modo, informam que o 

desenvolvimento do estado atual e futuro são esforços simultâneos e sobrepostos, pois a 

construção de um influencia diretamente o outro. Além disso, também esclarecem que o 

objetivo da ferramenta é implementar um fluxo contínuo de valor, em um estado futuro, capaz 

de eliminar as fontes de desperdício, ao mesmo tempo que cada processo desenhado se 

aproxima o máximo possível de produzir somente o que e quando seus clientes necessitam. 

  

 

3.1.3.3 Tornar à prova de erros 

 

 

Outra sistemática relevante referente ao Lean, e ao controle contínuo da qualidade (Kaizen), é 

o conceito de tornar, através de prevenção ou de detecção na fonte, determinado processo à 

prova de erros. Tais mecanismos são tão importantes que podem ser considerados, ao lado do 

Just in Time, como um dos pilares da metodologia enxuta para a criação de um fluxo contínuo 

e sem interrupção, e, sobretudo, para a busca da perfeição, tendo em vista que qualquer falha 

pode ser replicada ou propagada através da cadeia de valor até a entrega ao cliente final (DIAS, 

2011; SIMON; CANACARI, 2012). 

 

Esse “pilar”, portanto, pode ser dividido em duas frentes complementares: o Jidoka e o Poka-

Yoke. Enquanto o Jidoka corresponde a um meio de controle da qualidade de maneira contínua 

para as atividades que envolvem o processamento por máquinas e equipamentos, através da 

configuração dos mesmos para interromper o processamento automaticamente em caso de falha 

ou paradas não previstas ou problemas como mau funcionamento de equipamentos ou vícios 

de qualidade (DIAS, 2011; SIMON; CANACARI, 2012), o Poka Yoke trata da adição de fatores 

internos ao processo que impossibilitem a ocorrência de equívocos, obrigando que determinado 

trabalho seja realizado de uma única maneira, e evitando a ocorrência de defeitos em produtos 
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e processos (AMIN et al. , 2014), impedindo anormalidades na execução de tarefas 

potencialmente prejudiciais para a qualidade dos produtos e saúde dos empregados (SAURIN; 

RIBEIRO; VIDOR, 2012). 

 

 

3.1.3.4 Sistema 5S 

 

 

Embora alguns autores tratem o 5S como uma metodologia dedicada à criação e manutenção 

de um ambiente de trabalho bem organizado, limpo, seguro e altamente eficiente 

(STOILJKOVIC et al. , 2014) ou reservem à ferramenta o conceito geral de “manter a casa em 

ordem” (GALLARDO; GRANJA; PICCHI, 2014), outros, como Tapping; Shuker (2010) 

expandem esse conceito ao afirmarem que o 5S é muito mais do que um método de limpeza, já 

que sua implementação pode reduzir tempo não agregador de valor em até 25%. Além disso, 

outros afirmam que a adoção do 5S normalmente implica em melhorias no desempenho 

organizacional e constitui a base para implementação de outras técnicas Lean, como Kanban, 

Kaizen, JIT e fluxo puxado (SUÁREZ-BARRAZA; ABLANEDO-ROSAS, 2014).  

 

Tapping; Shuker (2010) esclarecem que o 5S consiste em um sistema de melhoria capaz de 

auxiliar na organização e padronização do local de trabalho, a fim de reduzir desperdícios em 

processos, obsolescências e imprecisões em dados e informações. A origem do nome remonta 

a cinco palavras japonesas – Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke - que representam: a) 

organização, separando o necessário do desnecessário. Separando conteúdos de uma área e 

removendo itens desnecessários, como documentos e arquivos (GEORGE, 2009; TAPPING; 

SHUKER, 2010); Arrumação, arranjando e identificando para facilidade de uso e arrumando 

itens necessários para um acesso mais eficiente (GEORGE, 2009; TAPPING; SHUKER, 2010); 

Limpeza, limpar o ambiente de trabalho e procurar formas de mantê-lo limpo, visando a garantir 

que a área e equipamentos estejam apropriadamente mantidos (GEORGE, 2009; TAPPING; 

SHUKER, 2010); Padronização, criando diretrizes para manter e monitorar os três primeiros 

pontos e tornar os padrões visuais e óbvios (GEORGE, 2009; TAPPING; SHUKER, 2010); e 

Disciplina, envolvendo educar e comunicar para assegurar que todos sigam os padrões e regras 

do método (GEORGE, 2009; TAPPING; SHUKER, 2010). 
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3.1.3.5 Técnica Just In Time 

 

 

O Just in Time (JIT) corresponde à entrega dos produtos ou serviços no momento exato da 

necessidade, nem antes, nem depois; orientando o fluxo e a quantidade necessária de elementos 

fabricados e processados para o local preciso, na hora exata, na quantidade certa e de acordo 

com as especificações do cliente (LIKER; HOUSEUS, 2009). Em síntese, trata-se da habilidade 

de reabastecer um único inumo ao processo quando o consumidor da fase seguinte no fluxo o 

solicitou (ou puxou), daí sendo considerado como “sistema puxado” de produção e estando no 

âmago do pensamento Lean (TAPPING; SHUKER, 2010). 

 

 

3.1.3.6 Cinco Por Quês 

 

 

Ferramenta simples, porém poderosa, trata-se de procedimento originado da mentalidade 

enxuta, que consiste na identificação das principais causas-raiz de um determinado problema, 

pela prática de perguntar repetidamente “por que” por cinco vezes até encontrar a solução certa 

para responder à questão proposta (MURUGAIAH et. al, 2010). A aplicação da técnica dos 

“Cinco Por quês” provê uma abordagem estruturada baseada em fatos para identificação e 

correção de Efeitos Indesejáveis, que visa não só a reduzir a incidência de defeitos, como 

também extingui-los. Embora, na prática, a maioria das manufaturas enxutas objetive reduzir 

os diversos tipos de desperdícios de suas operações, mais do que zerá-los, estudos comprovam 

que uma boa compreensão das operações produtivas e de todas as soluções possíveis, através 

dos Cinco Por quês, podem atingir ambos os alvos e ainda a um custo zero. (MURUGAIAH et. 

al, 2010). Todavia, a ferramenta é mais apropriada para casos que envolvam não conformidades 

mais simples. Para problemas mais complexos e situações mais caóticas devem ser combinada 

com outras técnicas (JONES et. al ,1999; YUSOF; KHODAMBASHI; MOKHTAR, 2012). 

 

 

3.1.3.7 Ferramenta A3 

 

“Mais que uma folha de papel, é uma ferramenta de gerenciamento e de aprendizagem 

há muito tempo desenvolvida e utilizada pela Toyota e que faz uma grande diferença 

no “modus operandi” da empresa. Pode-se dizer que o A3 está para o gerenciamento 
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na Toyota assim como o sangue que flui nas veias está para a nossa vida” (KOSAKA, 

2008, apud SHOOK, 2008, p.viii). 

 

Concebido pela Toyota para ser uma ferramenta flexível e adaptável para lidar com os 

problemas (ANDERSON; MORGAN; SUSAN, 2011), O A3 é uma ferramenta clara e objetiva 

de comunicação que visa a capturar a essência do conhecimento dos trabalhadores a respeito 

do processo em que atuam e resumi-los em uma folha simples de papel nesse tamanho 

padronizado internacionalmente. O A3 foca em problemas específicos, porém sob uma óptica 

microscópica. Trata-se, dessa forma, de um relatório, um roteiro, que permite a visualização de 

como um processo atual acontece, o que tem de errado e os motivos para tal deficiência. Esses 

fatores são ilustrados no lado esquerdo do A3, enquanto à direita, projeta-se o Estado Futuro 

pretendido, as questões que precisam mudar e um Plano de Ação para fazê-lo (YUSOF; 

KHODAMBASHI; MOKHTAR, 2012). 

 

 

3.1.4 A prática Lean no ambiente público  

 

 

Apesar das tentativas dos governos de incutir na mente dos gestores públicos ideais de 

modernização administrativa, foi majoritariamente a partir de 1995, com a reforma do aparelho 

do estado, que essa iniciativa começou a apresentar contornos mais evidentes quando então 

“passa a ser orientada predominantemente pelos valores da eficiência e qualidade na prestação 

de serviços públicos e pelo desenvolvimento de uma cultura gerencial nas organizações” 

(BRASIL, 1995, p.16). Afinal, baixa qualidade e setores públicos inchados são normalmente 

percebidos como sinais de uso ineficiente dos recursos orçamentários que, se melhor versados, 

poderiam proporcionar serviços públicos meais eficazes e ajudar a reduzir as desigualdades 

sociais. Contudo, a preocupação com as deficiências de gestão das empresas públicas vai além 

de questões relacionadas com desperdícios de verba, pois um desempenho ineficiente de órgãos 

públicos pode afetar também os indicadores econômicos, a lucratividade e o mercado de 

trabalho de maneira mais ampla (JAIMOVICH; RUD, 2014). 

 

Atualmente, considerando-se o período de austeridade econômica que permeia as economias 

mundiais, é cada vez maior a procura pelos governantes por medidas capazes de elevar a 

eficiência e reduzir déficits de desempenho no setor público (CARTER, et. al, 2013). Nesse 

sentido, tendo em vista o potencial para fornecer serviços de qualidade e com menores custos, 
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racionalizar atividades e orçamentos, simplificar processos produtivos, através da eliminação 

do desperdício, rever operações sob o ponto de vista dos clientes (CARTER, et. al, 2013), além 

de ter-se mostrado uma alternativa promissora na substituição de abordagens tradicionais, 

possibilitando realinhamento das estruturas organizacionais, a partir da criatividade e 

engajamento dos funcionários (JANSSEN; ESTEVEZ, 2013), o Lean tem sido visto como o 

principal meio para se enfrentar tais desafios. 

 

Hines; Martins; Beale (2008), por exemplo, estudam o modo como a mentalidade Lean pode 

ser bem sucedida quando aplicada ao setor jurídico público português. Também foram 

encontrados estudos sobre a aplicabilidade do Lean na área de contratos e compras, na realidade 

de governos locais da Irlanda do Norte (ERRIDGE; MURRAY, 1998), do Reino Unido 

(LOADER, 2010), na área do ensino acadêmico, através de pesquisa em instituições 

universitárias dos Estados Unidos e Reino Unido (HINES; LETHBRIDGE, 2008), no contexto 

da cadeia de Suprimentos de municípios da Dinamarca (ARLBJØRN; FREYTAG; HAAS, 

2011) e, finalmente, na gestão de estoques de empresas industriais dos Estados Unidos 

(HOFER; EROGLU; HOFER, 2012). 

 

Todavia, Radnor; Holweg; Waring (2012) sinalizam que o futuro do Lean, nesse setor está em 

desenvolver estruturas, mentalidades e sistemas que assegurem que eventuais investimentos 

nessa abordagem possam ser sustentáveis em logo prazo, e não focados meramente em 

iniciativas imediatistas desvinculadas do conceito maior, regidas apenas pela aplicação de 

técnicas e métodos isoladamente. Segundo os autores, estudos mostram que, na prática de 

organizações públicas, o Lean pode se tornar uma constelação desconectada de atividades, ao 

invés de mostrar-se uma oportunidade para refletir sobre as necessidades dos clientes e os 

déficits de desempenho observados. 

3.2 MODELOS-BASE PARA A APLICAÇÃO DO LEAN 

 

 

Embora outros modelos e estruturas tenham sido considerados e identificados na pesquisa 

bibliográfica (como será visto nas seções 3.2.1 e 3.2.2 a seguir), o Modelo de Lean 

Manufacturing de Karim; Arif-Uz-Zaman (2013) e o Lean Office de Tapping; Shuker (2010) 

foram as referências em termos de pensamento enxuto para o modelo final, pois, entre outros 

aspectos vistos adiante, são representações de dois cenários no qual a empresa em estudo se 

insere: por um lado, o setor industrial, da manufatura, da geração e transmissão de energia 
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elétrica; de outro, o setor de serviços públicos, no qual a mesma atua em função de distribuir 

este item cada vez mais essencial à vida humana.  

 

Nesse contexto, sob a óptica da manufatura, o modelo construído por Karim; Arif-Uz-Zaman 

(2013) destaca-se por constitui-se como “o primeiro estudo conhecido a propor uma 

metodologia sistemática de implementação do Lean baseada nos Princípios enxutos e nas 

técnicas de melhoria contínua” (KARIM; ARIF-UZ-ZAMAN, 2013, p.169) e a desenvolver 

uma métrica de avaliação simplificada e capaz de avaliar, de maneira integrada, tanto os 

atributos de eficiência quanto os de eficácia da implementação da abordagem enxuta (KARIM; 

ARIF-UZ-ZAMAN, 2013). Além disso, outro aspecto importante para a seleção do modelo é 

que, segundo os referidos autores, o mesmo se mostrou comprovadamente prático, tendo em 

vista que foi efetivamente aplicado em uma companhia especializada em desenvolvimento, 

manufatura e vendas de comutadores de tensão de baixa e média voltagem, com sucesso. 

Finalmente, contribuiu, também, para que este modelo fosse escolhido como um dos pilares 

Lean do Modelo de Aplicação, o fato de que, com sua adoção, “as empresas podem contar agora 

com uma validada metodologia passo-a-passo para implementação de estratégias enxutas, 

capaz de melhorar a eficiência, otimizar as alocações de recursos e eliminar desperdícios” 

(KARIM; ARIF-UZ-ZAMAN, 2013, p. 169). Tal roteiro criado no modelo citado, seria 

definido como “um processo sistemático de implementação e ações específicas, em uma 

sequencia lógica, que conduziria as empresas na jornada rumo à produção enxuta” (MIRDAD, 

2014, p. 93). 

 

Já sob a óptica de serviços, o modelo Lean Office desenvolvido por Tapping e Shuker consiste 

em uma adaptação dos termos e métodos advindos da manufatura para o ambiente do escritório 

(SERAPHIM; SILVA; AGOSTINHO, 2010), e da mesma forma que o modelo de Lean 

Manufacturing adotado, também visa a relacionar os princípios enxutos básicos às ações 

efetivas para a implementação no ambiente de serviços (TURATI; MUSETTI, 2006). Ao 

mesmo tempo, o modelo Lean Office também tem cunho comprovadamente prático e exequível, 

já tendo sido aplicado em diferentes áreas como serviços de saúde, transportes e fiscal 

(TURATI; MUSETTI, 2006; SERAPHIM; SILVA; AGOSTINHO, 2010; ROOS; SARTORI; 

PALADINI, 2011) e tendo sido encontrado em dez artigos relacionados ao tema (CARDOSO; 

ALVES, 2013). Aliás, como é visto na seção 3.2.2, conseguiu trazer redução no tempo de Lead 

Time de uma área fiscal de 99,30%, justamente o tipo de melhoria que se procura nesta 

Dissertação. Finalmente, também o Lean Office apresenta uma metodologia sequencial e 
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estruturada de passos a serem seguidos para o alcance do estado enxuto, que possui claro foco 

na facilitação da implementação e no alcance da eficiência laboral (CARDOSO; ALVES, 2013; 

DANIELSSON, 2013) e que, tendo em vista que, nos casos estudados, os problemas iniciais 

apontados foram resolvidos, comprovam que os passos propostos foram eficazes (CARDOSO; 

ALVES, 2013). 

 

Em suma, pode-se dizer que os modelos Lean que serviram de base para o Modelo de 

Aplicação, na faceta referente à abordagem enxuta, foram escolhidos pelos seguintes motivos: 

 

1 Considerando-se a percepção de que o modelo de Lean Manufacturing de Karim & Arif-

Uz-Zaman possui capacidade para conectar os princípios fundamentais do Lean, a 

aspectos de ordem prática de implementação, como um passo-a-passo (road map) que 

pode auxiliar gestores a aplicar a mentalidade enxuta, e uma estrutura sistemática e 

sequencial de ações e marcos para condução da aplicação, capazes de melhorar a 

rentabilidade organizacional e os comportamentos de cidadania pelos funcionários 

(MIRDAD, 2014); 

 

2 Considerando-se que o modelo de Lean Office de Tapping & Shuker também possui 

capacidade para relacionar os princípios básicos do Lean às atividades pertinentes ao 

ambiente de escritório (SERAPHIM; SILVA; AGOSTINHO, 2010. p. 390), bem como 

uma estrutura metodológica organizada e seriada de aplicação através de passos pré-

definidos (ROOS; SARTORI; PALADINI, 2011), que visa a facilitar a implementação 

do Lean (DANIELSSON, 2013) e que tem mostrado resultados animadores na 

resolução de problemas enfrentados (CARDOSO; ALVES, 2013);  

 

3 Considerando-se que de 60 a 80% dos custos de produção relacionados ao atendimento 

das demandas de um cliente referem-se a funções administrativas (TAPPING; 

SHUKER, 2010), a aplicação dos conceitos da produção enxuta na área de serviços 

torna-se de relevante importância. Justamente por isso, tanto o Lean Manufacturing 

quanto o Lean Office tem os mesmos objetivos: eliminar desperdícios ao longo do fluxo 

de valor, com o menor custo possível, de modo a agregar valor aos produtos e serviços 

e obter a satisfação dos clientes. (CARDOSO; ALVES, 2013). A partir daí, infere-se, 

apesar das particularidades de cada ambiente, os dois modelos são lados opostos de uma 

mesma moeda e, portanto, complementares; 
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Nesse sentido, nas seções 3.2.1 e 3.2.2 a seguir, cada modelo-base é caracterizado no contexto 

de seu ambiente nativo de concepção (manufatura x serviços) e, pormenorizadamente, na sua 

forma de desenvolvimento e aplicação. Além disso, também são apresentadas outras referências 

na literatura sobre o assunto, bem como uma representação esquemática, elaborada pelo autor, 

do que cada paradigma propõe. 

 

Finalmente, o Capítulo 03 apresenta em detalhes o caminho lógico adotado para a construção 

do Modelo de Aplicação, e, diante do contexto e da situação problema enfrentados pela empresa 

aqui estudada, os motivos e que levaram cada uma das abordagens selecionadas a comporem o 

framework final, e não somente dos modelos que serviram de referência para a vertente Lean 

base comentados nesta seção, mas também no que se refere às metodologias Seis Sigma e 

Teoria das Restrições. 

 

 

3.2.1 O modelo Lean Manufacturing de Karim & Arif-Uz-Zaman (2013) 

 

 

Por ser uma mentalidade originada do ambiente manufatureiro, notadamente a indústria 

automobilística (WOMACK; JONES; ROOS, 1990), é compreensível que muitas iniciativas 

com o intuito de traduzir aspectos amplos e generalistas do Lean – como os cinco princípios 

propostos por Womack; Jones (1996) -, para abordagens mais pragmáticas e operacionais seja 

oriundo daquele ambiente (PORTIOLI-STAUDACHER; TANTARDINI, 2012).  

 

Pesquisa na literatura aponta a existência de várias iniciativas com o intuito de sistematizar a 

implementação da mentalidade Lean para uma forma mais estruturada e replicável, sobretudo 

para manufatura. Apenas Anand; Kodali (2010) constataram haver cerca de 30 modelos sobre 

“Lean Manufacturing”, muito embora também tenham identificado, por análise comparativa, 

que essas proposições apresentavam diversas deficiências. Wang et al. (2012), por exemplo, 

apresentam um modelo passo a passo de implementação Lean para o processo de 

Desenvolvimento de Produto em ambiente industrial, desde a pesquisa no mercado até o 

desenho do produto e produção final. Nesse processo, propõem as tradicionais análises de valor 

e desperdício também para essa etapa de desenvolvimento, além de discutirem o uso de 

diferentes técnicas e ferramentas de combate à muda (ou desperdício). Ramesh; Kodali (2012) 

trazem um modelo de decisão com o objetivo de aprimorar o processo de seleção da ferramenta 



 50 

ideal de VSM (Value Stream Map), baseada nas prioridades da organização e no tipo de 

desperdício que se pretende eliminar mais eficazmente, como também se propõe a auxiliar os 

tomadores de decisão a alcançarem a melhor sequencia para implementação do Lean. Para isso, 

fundamentam seu modelo conceitual no uso da Matriz AHP (Analytical Hierarchy Process). Já 

um modelo para avaliar o uso do Lean Production em células de manufatura de uma empresa 

fornecedora de peças automotivas, é o ponto trazido por Saurin; Marodin; Ribeiro (2011). Os 

autores apresentam o desenvolvimento do modelo em quatro fases: a primeira com a definição 

de práticas enxutas aplicáveis a esse tipo de layout fabril (celular), fundamentando-se em 

critérios como a inclusão de métodos que os trabalhadores possam efetivamente entender e 

aplicar diariamente; a segunda fase seria a definição de parâmetros para cada prática, focando 

nos aspectos que são próprios de sua implementação em ambientes enxutos; a terceira fase 

consistiria na definição de um conjunto de sinais e fontes de evidências para avaliar a existência 

de cada efeito negativo e não agregador de valor, seja através de análise documental, de 

observação direta no gemba, reuniões de feedback ou entrevistas com os representantes da 

organização; finalmente, o modelo prevê o desenho de um diagrama de relacionamentos entre 

as práticas Lean, baseadas em pesquisas com experts no assunto. Finalmente, Wee; Wu (2009) 

propõem uma abordagem de quatro passos para resolução de problemas, a fim de evidenciar 

como a cadeia de suprimentos pode afetar custo e qualidade. Os autores utilizaram em seu 

modelo o VSM como ferramenta para reduzir o tempo de entrega dos produtos e melhorar a 

qualidade do processo através do ciclo PDCA de melhoria continuada.  

 

Embora discricionários, os modelos até aqui apresentados ainda são centrados no mesmo setor 

amplamente explorado na obra de Womack e Jones do início da década de 1990: a manufatura, 

com suas peculiaridades e características inerentes. 

 

Karim; Arif-Uz-Zaman (2013) propõem uma metodologia clara e sistemática para a 

implementação da mentalidade Lean na área de manufatura, baseada nos cinco princípios 

(WOMACK; JONES, 1996) da empresa enxuta, formas de mensuração de resultados e na 

discussão de aparatos para a realização da melhoria contínua. De acordo com os investigadores, 

o framework apresentado teria caráter pioneiro por apresentar elo direto com os Cinco 

Princípios Lean, através de desenho simplificado, que visa, também, a avaliar eficiência e 

eficácia dos atributos de desempenho da manufatura. Com efeito, considerando-se o caráter 

roteirizado e didático do modelo apresentado por Karim; Arif-Uz-Zaman (2013), entende-se 
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pertinente apresentar aqui a forma e os passos que o estruturam. Segundo os autores, o modelo, 

construído após ampla pesquisa literária, constitui-se em processo de oito estágios, a saber: 

 

1 Detalhamento da Produção e do Processo - Neste primeiro passo, segundo Karim; Arif-

Uz-Zaman, 2013, a firma precisa definir seus próprios sistemas, avaliando elementos 

como o tipo de produção, o volume de pedidos e a quantidade da demanda, haja vista 

que estes indicadores, em geral, estão atrelados à implementação do Lean; 

2 Constituição de uma Equipe Lean - Segundo os autores, a intenção é construir um grupo 

coeso, sinérgico, multidisciplinar e experiente que seja treinado e capaz de conduzir 

treinamentos sobre os princípios, técnicas e ferramentas Lean para os demais envolvidos 

nos processos de melhoria. A meta é prover de conhecimento os futuros treinandos sobre 

aspectos conceituais básicos como Valor, Fluxo, Desperdício, etc. (KARIM; ARIF-UZ-

ZAMAN, 2013); 

3 Estabelecimento de Métricas de Desempenho – Nessa etapa, a equipe Lean trata da 

definição e da avaliação das variáveis de desempenho da fabricação conforme aspectos 

levantados na primeira etapa (KARIM; ARIF-UZ-ZAMAN, 2013); 

4 Mapear os Processos Atuais – Coincidindo com o Segundo Princípio proposto por 

Womack; Jones (1996), essa fase refere-se à elaboração do VSM, ou Mapa do Fluxo de 

Valor, traçando o Estado Atual do processo, incluindo suas inter-relações, o estudo do 

tempo e controles visuais. O objetivo é rastrear toda e qualquer forma de desperdício e 

atividades não agregadoras de valor para eliminá-los sempre que for possível, desde o 

recebimento da matéria prima, até o produto final entregue ao cliente (KARIM; ARIF-

UZ-ZAMAN, 2013); 

5 Medir e Avaliar o Desempenho – Consiste em avaliar continuamente o desempenho 

antes e depois da implementação Lean. O primeiro passo é o de medir o estado atual do 

processo em termos de produtividade, eficácia, lead times, números de defeitos, 

utilizando-se das métricas definidas na etapa 3 (KARIM; ARIF-UZ-ZAMAN, 2013); 

6 Desenhar o Novo Processo e Implementá-lo – Trata-se do desenho do Estado Futuro, 

ou Mapa do Fluxo futuro (VSD) pretendido para a organização. A fim de seguir o quarto 

princípio da mentalidade enxuta, o novo processo produtivo deverá ser arranjado de 

forma a adotar um sistema puxado onde o desperdício é limado da cadeia de valor e o 
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fluxo dos produtos é suave e com o mínimo de “Atividades Não Agregadoras de Valor” 

(NVA) (KARIM; ARIF-UZ-ZAMAN, 2013); 

7 Selecionar as Ferramentas Apropriadas - Nesse ponto o objetivo central é assegurar a 

minimização ou eliminação do desperdício (muda), através das ferramentas e técnicas 

apropriadas, sempre monitorando para que as estratégias propostas não aumentem ou 

criem atividades não agregadoras de valor (NVA) e acabe-se enxugando, consertando, 

perfeitamente o alvo errado (KARIM; ARIF-UZ-ZAMAN, 2013); 

8 Melhorar Continuamente – Nessa última etapa, diversas ferramentas Lean - como JIT, 

manufatura em Célula e Integração de Processos – são aplicados com o objetivo de 

garantir que o valor para o cliente obtido na etapa seis continue a ser oferecido com o 

mínimo de desperdícios e de acordo com a visão do consumidor final, não a da empresa. 

Para garantir esse compromisso, é estabelecido ao final do processo um contrato de 

longo prazo entre os partícipes (KARIM; ARIF-UZ-ZAMAN, 2013). 

 

Karim; Arif-Uz-Zaman (2013) ainda alertam que, embora a adoção correta e eficaz da 

mentalidade Lean seja crucial, a mesma dependerá diretamente da forma como o problema e os 

óbices do processo são identificados. Segundo os mesmos, os métodos atuais de selecionar a 

melhor estratégia de implementação Lean acabam recaindo sobre o senso comum dos 

fabricantes em detrimento de algum conjunto de base racional e lógica. A seguir, a figura 07 

traz um resumo gráfico do modelo e da metodologia proposta pelos autores para a efetiva 

implementação de estratégias Lean e sua avaliação de desempenho em organizações 

manufatureiras: 
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Figura 07 – Modelo Lean Manufacturing para implementação Lean e avaliação de desempenho. 

Fonte: Adaptado de Karim; Arif-Uz-Zaman (2013). 
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3.2.2 O ambiente de serviços e o Lean Office de Tapping; Shuker (2010) 

 

 

Embora as atividades que envolvem o setor de serviços dominem as transações da economia 

mundial, estudos têm demonstrado que, atualmente, a gestão de operações e a maior parte das 

iniciativas de melhoria de qualidade relacionadas a serviços são focadas na indústria 

manufatureira e, por isso, tem sofrido de baixo volume de pesquisas nos últimos anos 

(PORTIOLI-STAUDACHER; TANTARDINI, 2012; PSYCHOGIOS; ATANASOVSKI; 

TSIRONIS, 2012). Contudo, à medida que a competição cresce neste setor, cresce, também, a 

necessidade de se obter índices elevados de produtividade (CARLBORG; KINDSTROM; 

KOWALKOWSKI, 2013). Nesse sentido, ainda que na indústria de serviços a aplicação de 

modelos de gerenciamento normalmente sejam mais complexas e problemáticas 

(PSYCHOGIOS; ATANASOVSKI; TSIRONIS, 2012), as organizações do setor de serviços 

estão continuamente procurando oportunidades para eliminar desperdícios e melhorar seu 

desempenho (MANVILLE et al., 2012). Entre essas oportunidades, pode-se destacar o Lean, 

que surgiu no cenário da indústria automotiva, mas que, posteriormente, a partir da transição 

de um ferramental específico de baixo nível de abstração, para um conceito estratégico mais 

amplo, migrou com sucesso para outras áreas de manufatura e, mais recentemente, para o setor 

de serviços (CARLBORG; KINDSTROM; KOWALKOWSKI, 2013; KOUKOULAKI, 2014). 

 

Ainda que haja muitas especulações sobre a validade da mentalidade enxuta e seu potencial 

para transferência para o setor de serviços, ao longo das últimas duas décadas é cada vez maior 

o número de evidências que corroboram, claramente, que as empresas que adotam a abordagem 

Lean em suas rotinas administrativas colhem melhorias em seus processos (BATEMAN; 

HINES; DAVIDSON, 2014).  

 

Todavia, segundo George (2009), poucas pessoas fora do ambiente fabril sabem que o Lean 

não é um benefício disponível apenas para o ambiente no qual foi criado, mas um mecanismo 

poderoso de criação de velocidade (através da redução de tempo de ciclo) e eficiência (tempo 

mínimo, capital investido e custo) em qualquer processo. Na verdade, segundo o autor, a 

apropriação pelo ambiente de serviços dos pressupostos do Lean Manufacturing é uma 

consequência natural, tendo em vista que os processos relacionados ao setor estão abarrotados 

de atividades que, do ponto de vista do cliente, não agregam valor. Isso ocorre porque as formas 

tradicionais de gestão menosprezam o impacto negativo que operações de serviço deficitárias 
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podem trazer para os resultados empresariais, dando, assim, pouca atenção ou visibilidade para 

ações voltadas a aperfeiçoar essas atividades (PORTIOLI-STAUDACHER; TANTARDINI, 

2012). Em suma, para aplicar os princípios Lean no contexto de serviços, gestores precisam 

compreender plenamente os processos operacionais dos seus clientes, e perceber que cada tipo 

de serviço precisa de uma adaptação específica dos princípios enxutos. (CARLBORG; 

KINDSTROM; KOWALKOWSKI, 2013).   

 

Sobre os modelos existentes a respeito da metodologia enxuta aplicada ao ambiente de serviços, 

Danielsson (2014) faz uma ampla revisão exploratória sobre aquilo que o conceito de Lean 

Office significa para diferentes áreas de pesquisa e seus praticantes. Segundo a autora, o uso 

conjunto da abordagem com tecnologia apropriada, pode auxiliar a empresa a reduzir o 

manuseio de papeis, aumentar o acesso a informações compartilhadas, e utilizar trabalhos em 

equipe de acordo com as necessidades do escritório. Todavia, ainda que haja uma revisão sobre 

os métodos atuais utilizados nas companhias para lidar com problemas de eficiência, toda a 

pesquisa reza sobre a discussão entre uma perspectiva do melhor aproveitamento dos recursos 

humanos para o alcance da produtividade: se sob uma perspectiva neo-taylorista, ou sob uma 

visão baseada em trabalho em equipe. Dessa forma, para os fins deste Trabalho, as conclusões 

obtidas devem ser tratadas com reserva. Especialmente porque, embora tenha analisado mais 

de 60 artigos, toda a abordagem dada é relativa a teorias e exemplos de práticas de desenho, 

arquitetura e construção de ambientes laborais e seus processos correlatos, tratando “o espaço 

de trabalho como ferramenta de gerenciamento” (DANIELSSON, 2014, p. 169). Contudo, ao 

analisar os artigos citados pela autora, percebe-se uma exceção: o Lean Office de Tapping & 

Shuker (2010), que trata a adequação do ambiente de trabalho não como fim do processo de 

melhoria, mas um meio sistemático e com “passos estudados em detalhe” (DANIELSSON, 

2014, p. 172).  

 

Tapping; Shuker (2010) apresentam uma metodologia detalhada de aplicação do Lean em 

ambientes não industriais, notadamente a área administrativa, derivada dos cinco princípios 

identificados por Womack; Jones (1996). Essa metodologia, denominada Lean Office, tem por 

objetivo traduzir muitos dos termos e mentalidade advindos da fabricação e do trato de materiais 

para a realidade de serviços, tendo em vista que essa modelagem favorece o aprimoramento o 

fluxo de trabalho em áreas administrativas. O objetivo de estabelecer uma metodologia 

detalhada, segundo afirmam, é para “o que quer que seja feito, seja feito dentro de um processo 

estruturado e comprovado” (TAPPING; SHUKER, 2010, p. 8). Adicionalmente, esclarecem 
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que o Lean Office não tem a pretensão de dizer às pessoas como fazer suas atividades mais 

eficazmente, pois não se vê como palavra final. Pelo contrário, a intenção do método é 

potencializar as pessoas para que elas próprias enxerguem o que ocorre às suas voltas e, com 

isso, possam planejar como e quando implementarão as melhorias que poderão vir a facilitar o 

alcance da satisfação dos clientes internos e externos. Finalmente, considerando que o Lean 

Office é, na essência, um processo para planejar e conectar empreendimentos enxutos mediante 

captura e análise sistemática de dados, são apresentadas as seguintes oito etapas para que as 

unidades e trabalho e/ou informações possam fluir pelo processo administrativo no ritmo da 

demanda do consumidor (TAPPING; SHUKER, 2010): 

  

1º. Comprometer-se com o Lean 

A ideia de implementação do Lean Office é simples conceitualmente, mas desafiadora 

em termos de realização e sustentação prolongada. Segundo os autores, a transição de 

um ambiente típico da produção tradicional para um estado Lean não ocorre de maneira 

aleatória ou natural, pois requer, acima de tudo, comprometimento mútuo das lideranças 

e dos trabalhadores. Contudo, para que a dinâmica flua, o método de comprometimento 

baseia-se em um tripé conceitual composto das seguintes diretrizes: sensibilizados e 

direcionados pela alta administração, os funcionários devem puxar os recursos e o 

treinamento que precisam para alcançarem suas metas; a comunicação e o fluxo de 

informações devem ser constantes, abertos e em todas as direções (ping-pong) e 

integralmente comunicado aos envolvidos; finalmente, a empresa deve transmitir 

claramente a mensagem de que melhorias imediatas são necessárias (senso de urgência). 

Em suma, a flexibilidade, a experimentação e a comunicação são os segredos para levar 

toda a empresa ao comprometimento com o Lean. Além desses conceitos, os autores 

ainda acrescentam que a alta administração da empresa tem papel fundamental para o 

sucesso da empreitada ao configurar-se como responsável por nomeações de pessoal-

chave, monitoramento e visitas constantes às áreas-alvo que vivenciam os problemas 

(gemba), evidenciando interesse real no projeto. Mais do que comprometimento, o Lean 

deve ser visto como esforço contínuo ao longo de toda viagem que permite à 

organização alcançar o patamar de excelência e a vantagem competitiva de mercado 

(TAPPING; SHUKER, 2010); 

 

2º. Escolher o Fluxo de valor 



 57 

Fluxo de Valor são todas as atividades necessárias (que agregam ou não valor) para 

transformar informações, pessoas e matérias-primas em algo que o cliente final deseje 

e esteja disposto a pagar. Compreende a rede de processos, comunicações e operações 

que possibilitam levar produtos ou serviços, no tempo e no espaço, do conceito original 

até o recebimento do pagamento no caixa. Segundo os autores, todo fluxo de valor pode 

ser decomposto em três grandes áreas, passíveis de sobreposição, dentro do 

macroprocesso, a fim de facilitar a compreensão, o tratamento e a análise da realidade 

atual: do Conceito ao Lançamento (administrativa); da Matéria-Prima ao Produto 

acabado (visão da produção); e do Pedido ao Caixa (visão administrativa). Finalmente, 

como orientação para a implementação bem sucedida desta fase, os autores sugerem 

que a equipe núcleo seja multifuncional, e que tenha atitudes como escutar o cliente, 

entender e tratar o fluxo dentro dos limites da própria organização, buscando sempre o 

aval das lideranças (TAPPING; SHUKER, 2010); 

3º. Aprender sobre o Lean 

É essencial que todas as pessoas envolvidas com a iniciativa falem a mesma língua, com 

compreensão pelo menos básica dos conceitos e terminologias utilizadas pela 

metodologia enxuta. Nesse sentido, a melhor maneira de preparar e criar o funcionário 

no modelo Lean Office é oferecer-lhe treinamento, educação e capacitação necessária 

para compreender o que ele está fazendo e, sobretudo, o porquê. Para isso, o treinamento 

deverá ser ministrado o mais próximo possível ao momento e ao local da aplicação, para 

que o “treinar” e o “fazer” estejam em permanente equilíbrio. Nesta 3ª etapa, também 

são apresentados passos para criar um Plano de Aprendizado para os componentes da 

equipe núcleo, além das fases de aplicação do Lean – demanda do cliente, fluxo 

contínuo, nivelamento (TAPPING; SHUKER, 2010). 

4º. Mapear o Estado Atual 

Consiste em evidenciar, visualmente, o fluxo de “unidades de trabalho” e informações 

para um fluxo de valor específico, mediante simbologia e ícones padronizados. O 

princípio básico é a observação in loco do processo estudado, a fim de entender suas 

conexões, inter-relacionamentos e fases adjacentes e subsequentes. Como procedimento 

preparatório para a realização do Mapa do Fluxo de Valor, sugerem-se alguns passos: 

primeiramente devem-se definir tarefas individuais para cada membro da equipe, a fim 

de deixar claro como cada um deverá colaborar; depois, esboçar os principais processos 
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do fluxo total, através de mecanismos simples como lápis e papel; posteriormente, deve-

se mover a equipe, ou os indicados para a tarefa, para o exato local onde a ação está, de 

modo a coletar dados do processo em quantidade e qualidade suficiente; finalmente, a 

equipe deverá retornar para seu ambiente de reunião, a fim de consolidar e discutir os 

dados levantados. Após esse estágio preparatório, a equipe estará apta a construir o 

VSM. (TAPPING; SHUKER, 2010). 

5º. Identificar as Métricas de Desempenho Lean 

As Métricas são parâmetros de avaliação de desempenho dos esforços de melhoria 

implementados pela equipe do projeto de Lean Office, além de instrumentos que 

possibilitam rastrear o progresso em direção aos alvos e sustentar as metas estratégicas 

da companhia. Nesse contexto, devem ser representações simples, acessíveis e 

facilmente compreensíveis pelos trabalhadores, de forma que esses possam entender o 

impacto de suas contribuições para redução de custos e eliminação de desperdícios. A 

melhoria ocorre quando os indivíduos compartilham a visão da empresa e, portanto, 

mostram interesse e engajamento naquilo que está ocorrendo. Dentre as métricas mais 

comuns em Lean, podem ser citadas: Lead time, Tempo de Ciclo, Tempo de Espera, etc. 

A generalização ou o detalhamento das métricas irá depender do nível de 

aprofundamento do fluxo estudado. Quanto maior a facilidade para que uma métrica 

seja desdobrada e estratificada em componentes, mais eficaz torna-se a mesma, tendo 

em vista a possibilidade de a implementação melhor identificar desperdícios em partes 

específicas do fluxo e, por consequência, melhor focar o uso de ferramentas particulares 

e adequadas a cada caso (TAPPING; SHUKER, 2010). 

6º. Mapear o Estado Futuro (utilizando os conceitos de demanda, fluxo e nivelamento); 

Nessa etapa, tanto a equipe de implementação quanto os demais trabalhadores da 

empresa deverão utilizar sua criatividade para desenhar o Estado Futuro, a fim de 

satisfazer e atender as demandas dos clientes, construir um fluxo de trabalho contínuo 

e distribuir de maneira homogênea o volume e a variedade do trabalho existente. Quanto 

ao atendimento das necessidades dos clientes, o objetivo é aplicar técnicas e 

procedimentos a fim de: determinar o ritmo da demanda (takt time), estabelecer o 

“passo” para uma quantidade gerenciável de trabalho (pitch), e definir recursos como 

Pulmão e Segurança (formas de atender temporariamente a demanda do cliente quando 

há variações nos processos internos). Quanto à construção de um fluxo de trabalho 



 59 

contínuo, a equipe deverá garantir que os clientes recebam o produto/serviço sob uma 

perspectiva Just In Time, e de maneira homogênea e balanceada. A fim de controlar esse 

fluxo e deixá-lo próximo ao conceito de JIT, os autores propõe o uso de algumas 

ferramentas para auxiliar o controle do fluxo de trabalho: Supermercados; Kanban; 

FIFO; Balanceamento; e Padronização. Finalmente, o Nivelamento busca uma 

distribuição que proporcione equivalência da carga de trabalho entre os recursos da 

empresa. Sugere-se a utilização de mecanismos de nivelamento como Heijunka 

(utilizado para nivelar volume e variedade de produção por um período específico de 

tempo, com base na demanda) e Movimentador (trabalhador que garante que o ritmo do 

processo seja mantido, entregando documentos diretamente em seus destinos) 

(TAPPING; SHUKER, 2010). 

7º. Criar Planos Kaizen 

Kaizen significa modificar algum processo, a fim de torná-lo melhor, podendo ser 

aplicado de fluxos complexos, a processos mais simples e setorizados. Esta etapa trata 

de preparação, planejamento e estruturação final para que o que foi desenhado no Mapa 

de Estado Futuro seja concretizado. Para que o plano de implementação desenhado seja 

eficaz, algumas orientações são úteis, como comunicar-se constantemente com os 

envolvidos, utilizar gestão visual e reconhecer e recompensar os esforços (TAPPING; 

SHUKER, 2010). 

8º. Implementar os Planos Kaizen 

Consiste na última etapa da jornada para o atingimento do estado Lean Office, 

caracterizando-se como o momento da efetiva transformação. Como a implementação 

global de todos os planos de melhoria em um único evento é muito difícil, sugere-se que 

a implementação seja realizada através de “Eventos Kaizen”, realizados em uma área 

específica, por um curto período de tempo, e envolvendo grupo reduzido de pessoas, 

permitindo à equipe atualizar o mapa de futuro e melhor direcionar os esforços de 

melhoria (TAPPING; SHUKER, 2010). 

 

A figura 08, a seguir, traz uma interpretação visual do modelo de oito passos proposto por 

Tapping; Shuker (2010) para planejar, mapear e sustentar melhorias Lean em áreas 

administrativas. 
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Figura 08 - Modelo de oito passos para planejar, mapear e sustentar melhorias Lean em áreas administrativas. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na metodologia Lean Office desenvolvida por Tapping; Shuker (2010). 
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A investigação sobre a aplicação do modelo de Lean Office proposto por Tapping; Shuker 

(2010), trouxe alguns exemplos interessantes. Seraphim; Silva; Agostinho (2010) aplicaram o 

referido modelo em uma organização militar da área de saúde, a fim de checar se a metodologia 

conseguiria equacionar as diferenças de cultura gerencial de pessoas alocadas nos escritórios 

da instituição, bem como avaliar se a mesma seria capaz de reduzir lead-times em todos os 

processos administrativos. Como resultado, comprovou que além de cumprir tais objetivos, 

ainda resultou em benefícios para os partícipes do fluxo de valor como: a) melhoria do 

atendimento aos clientes externos; b) melhor postura humana e profissional internamente; c) 

otimização do modelo gerencial; d) maior credibilidade junto aos fornecedores; e, por 

conseguinte, e) o reconhecimento da missão da organização por todos os seus membros. 

 

Uma contribuição importante também é trazida por Roos; Sartori; Paladini (2011). Os autores 

implementaram o referido modelo Lean Office em uma distribuidora de combustíveis, visando 

a reduzir e eliminar desperdícios no fluxo de valor de informações e conhecimentos nessa 

empresa, objetivando reduzir o número de reclamações de clientes quanto a atrasos na entrega 

de informações técnicas relacionadas a combustíveis distribuídos. Segundo os mesmos autores, 

a escolha por essa abordagem deu-se em função de apresentar características que permitem a 

uma organização alcançar, manter e aprimorar resultados de maneira contínua ao longo do 

tempo, investindo em mecanismos simples como redução do uso e processamento de papeis, e 

diminuição de trabalho em processo. Para os autores, outro fator a estimular a adoção da 

metodologia é que o Lean Office seria uma evolução, com adaptações, do próprio Lean 

Production, com a diferença de a primeira lidar com processos cuja dinâmica de funcionamento 

muitas vezes está oculta ou jamais foi mensurada, pensada ou conhecida. Nessa jornada 

transformacional, na visão dos autores, o Lean Office seria uma proposição e alternativa mais 

eficaz de atender as necessidades do cliente. Como resultado da implementação do modelo, 

após todos os passos prescritos por Tapping; Shuker (2010), os autores colheram os seguintes 

frutos: redução do lead time em 28,37% (5,5 h), aumento na porcentagem de precisão e 

completude em 26.92%, e redução do tempo de processo em 0,94%. Desse modo, puderam os 

pesquisadores afirmar que a abordagem do Lean Office possibilitou a redução de desperdícios 

(muda) no fluxo de valor para o cliente. 

 

Turati; Musetti (2006), por seu turno, entendem que o Lean Office pode ser utilizado na área de 

serviços mesmo em setores com características peculiares como o setor público. Para 

concretizar tal aposta, introduziram e implementaram o modelo em uma área de atendimento 
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fiscal de um município brasileiro, seguindo o roteiro, os conceitos e os passos propostos por  

Tapping; Shuker (2010) rumo ao escritório enxuto. Como resultado final, obtiveram como 

resultados melhoria significante nos indicadores de desempenho utilizados: redução de etapas 

no atendimento à população de cinco para uma, e a entusiasmante redução do lead time total de 

atendimento de 24 horas para 10 minutos. 

 

Finalmente, Cardoso; Alves (2013) fazem uma análise crítica do método proposto por Tapping; 

Shuker (2010) - por meio do estudo dos estágios definidos no conceito de Escritório Enxuto 

para planejar, mapear e sustentar melhorias Lean nas áreas administrativas – a fim de averiguá-

lo quanto à possibilidade de favorecer o alcance dos resultados esperados pela organização. 

Para desdobramento da análise e no afã de identificar se a sequência de oito passos para a 

implementação do Lean Office é eficaz no auxílio às organizações que desejam implementá-lo, 

os autores sustentam ter realizado pesquisas em diversas bases de dados objetivando encontrar 

artigos publicados que teriam seguido o método, no que teriam encontrado dez artigos 

relacionados ao tema Lean Office. Feita a análise, os autores também encontraram resposta e 

correlação positiva entre a aplicação do método enxuto na área administrativa e a melhoria dos 

serviços, a redução e eliminação de desperdícios, a resolução dos problemas apresentados e a 

manutenção dos resultados alcançados. 

 

 

3.3 COMPLEMENTANDO E POTENCIALIZANDO O LEAN 

 

 

Segundo Pacheco (2014), existem conceitos que mesmo não fazendo parte da abordagem Lean, 

podem ser utilizados para suportar uma estratégia ampla de aplicação da mesma em 

determinada organização, devendo-se, portanto, buscar elementos de outras filosofias para 

tornar mais efetivas as atuais estratégias de melhoria adotadas nas organizações. 

Particularmente, sobre o Seis-Sigma e a Teoria das Restrições, a presente Dissertação 

concentra-se no detalhamento de alguns de seus conceitos-chave, haja vista que se pretende, 

para a construção do Modelo de Aplicação apresentado neste Capítulo, utilizar elementos de 

ambas as teorias, absorvendo, sobretudo, algumas ferramentas estatísticas e a capacidade de 

direcionamento sequencial de atividades ao longo das fases prescritas pelo ciclo DMAIC, da 

primeira, e a capacidade de identificação e tratamento de gargalos que afetam o processo, 

através da ferramenta denominada Árvore da Realidade Atual, da segunda abordagem. 
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3.3.1 O Seis Sigma e o Ciclo DMAIC 

 

 

Atualmente, embora o núcleo da metodologia ainda seja a análise da capabilidade do processo, 

o Seis Sigma já pode ser considerado tanto uma estratégia de negócios como método científico, 

que objetiva reduzir custos de serviços e fabricação de produtos, além de contribuir para 

aprimorar a satisfação dos clientes, através de uma combinação dinâmica entre técnicas 

estatísticas e de melhoria de processos de negócios, e de um obrigatório comprometimento e 

suporte da alta administração (BRUN, 2011; THOMAS; BARTON; CHUKE-OKAFOR, 2009; 

PRASHAR, 2014). Para atingir esse fim, a abordagem incorporou ao longo dos anos uma 

estrutura metodológica de gerenciamento de projetos denominada DMAIC, que aliada a uma 

compartimentada, dispendiosa, e hierarquizada prática de conhecimento e treinamento 

intensivo conhecida como sistema de faixas (belts), constitui a essência da abordagem 

(GEORGE, 2009; CHAPLIN; O’ROURKE, 2014).  

 

Quanto à estrutura metodológica, o Seis Sigma contribui significativamente para iniciativas de 

melhoria de processos ao provê-las de método estruturado e prescritivo de análise investigativa, 

identificação de causas-raiz desconhecidas e desenvolvimento de soluções conhecido como 

ciclo DMAIC, acrônimo para a sequência em inglês Define (Definir), Measure (Medir), Analyse 

(Analisar), Improve (Melhorar) e Control (Controlar) (PEPPER; SPEDDING, 2010; GIJO, et 

al. , 2014), que nada mais é do que um esboço bem detalhado do Ciclo PDCA, divulgado por 

Deming na década de 1950, com a complementação de ferramentas e métodos para melhoria 

do trabalho (ANDERSSON et al., 2014). Em suma, o DMAIC configura-se como um conjunto 

sequencial de técnicas e ferramentas altamente focado, integrado e disciplinado que visa a 

alcançar a melhoria da qualidade de processos. (BOZDOGAN, 2010). De maneira resumida, 

podem ser estabelecidas as seguintes definições para as fases do Ciclo DMAIC: 

 

1 Definir 

Etapa na qual deverão ser declarados os objetivos, os requisitos técnicos e necessidades do 

projeto. É aqui que são destacadas as expectativas e necessidades dos clientes em termos de 

qualidade, preço e prazo para entrega, e demais marcos de controle da iniciativa (ANTONY 

et. al., 2012; GIJO, et. al., 2014). Também se definem quem são os clientes e suas 

prioridades, quais são e onde estão os problemas e o que deve ser atacado primeiro 
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(THOMAS; BARTON; CHUKE-OKAFOR, 2009; BHAT; GIJO; JNANESH, 2014). Nessa 

fase, a equipe núcleo e os patrocinadores estabelecem um contrato (Project Charter) no 

qual o escopo, os papeis e os limites do projeto são definidos e acordados (GEORGE, 2009; 

BHAT; GIJO; JNANESH, 2014). Para isso, pode-se utilizar uma Matriz RACI, para definir 

os diferentes papeis e níveis de expectativa existentes em um projeto, como 

Responsabilidade (Responsibility), Responsabilização (Accountability), Consulta 

(Consultation) e de Informação (Inform). (GEORGE, 2009). Aqui também se definem as 

principais métricas de referência que precisarão ser mensuradas, melhoradas e 

acompanhadas nas etapas posteriores (GEORGE, 2009) e onde deverão ser identificados os 

processos e requerimentos mais relevantes, a fim de possibilitar uma clara compreensão 

sobre os mesmos àqueles que trabalham em algum ponto do fluxo a ser estudado (GIJO, et 

al., 2014; BHAT; GIJO; JNANESH , 2014), através de ferramentas como quadro SIPOC, 

para Mapas de Processo de Alto Nível, e Voice Of Costumer (VOC) (GEORGE, 2009). Por 

fim, deve-se assegurar que as pessoas certas estivessem na Equipe Núcleo, considerando-

se perfis e experiência profissional, e garantir que todos os envolvidos no projeto estejam 

na mesma página e com as mesmas expectativas (GEORGE, 2009). 

2 Medir  

Fase que realmente diferencia o Seis Sigma de outras abordagens, devido ao seu foco no 

gerenciamento, visualização de cenários e mecanismos de tomada de decisão baseados em 

dados estatísticos, podendo-se utilizar desde as ferramentas mais simples – projetos de 

primeira onda – até técnicas estatísticas mais avançadas – projetos de segunda onda 

(GEORGE, 2009). Nesta etapa serão definidos os fatores-chave (FCS) para alcançar as 

metas do projeto, sob o ponto de vista dos clientes do processo (SATOLO et al., 2009). Os 

principais objetivos dessa fase são traduzir o problema em estudo para uma forma 

mensurável, validar o sistema de medição e avaliar a situação e o desempenho atual (BHAT; 

GIJO; JNANESH, 2014). Entre os passos necessários para conclusão bem sucedida desta 

etapa, devem-se mensurar as métricas de referência, bem observar as pessoas e aquilo que 

fazem no processo, coletando dados diretamente na fonte e, de preferência, participando do 

próprio processo estudado (GEORGE, 2009). Finalmente, como instrumentos dessa etapa, 

sugere a utilização de ferramentas de descrição do processo (VSM, eficiência de ciclo), 

ferramentas de priorização (Gráficos de Pareto), e ferramentas de quantificação e descrição 

da variação (Gráficos de Controle, Histogramas).   

3 Analisar  
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O propósito dessa fase é descobrir as causas-raiz dos problemas, identificando os fatores 

que influenciam o atendimento às necessidades dos clientes (GIJO, et al., 2014; BHAT; 

GIJO; JNANESH , 2014). As ferramentas mais utilizadas aqui são as que possibilitam às 

equipes dar sentido aos dados coletados na etapa anterior, através da analise e priorização 

das possíveis causas-raiz e seu relacionamento com as saídas do processo, focando nas que 

realmente contribuem para a maior parte dos problemas e buscando padrões que possam 

direcionar os esforços que serão envidados no estágio seguinte. Nesse sentido, utilizar 

ferramentas que consigam estabelecer a relação entre causas e efeitos é o primeiro passo 

para desvendar a origem dos defeitos. Brainstorming, identificação de causas-raiz (análise 

de causa e efeito), Gráfico de Pareto, são exemplos dessas ferramentas (ANTONY et. al., 

2012; GIJO, et al., 2014; BHAT; GIJO; JNANESH , 2014).  

4 Melhorar 

Trata-se da convergência das ações relacionadas com geração, seleção e implementação das 

soluções propostas na etapa anterior. (SATOLO et. al., 2009), onde as causas identificadas 

durante a Fase de Mensuração e os relacionamentos derivados da Fase de Análise irão 

fornecer as informações necessárias para a etapa de Melhoria (ANTONY et. al., 2012). 

Relaciona-se, portanto, a identificar, pensar e desenhar medidas e soluções para melhorar o 

desempenho dos fatores críticos para os clientes (BHAT; GIJO; JNANESH, 2014), visando 

a sua implementação e resolução dos problemas identificados (ANTONY et. al., 2012). 

Contudo, o passo mais importante desta etapa é dar atenção às questões que envolvem as 

pessoas participantes do processo (com sensibilização e comunicação), pois, afinal, nada 

realmente muda em um processo até que as pessoas realizem as melhorias (GEORGE, 

2009). Entre as principais ferramentas utilizadas nesta etapa, destacam-se: Brainstorming, 

Benchmarking, Pilotagem e o VSD. Pode-se, também, incluir ferramentas como a Matriz 

GUT (GEORGE, 2009), que consiste em uma técnica para analisar a gravidade, a urgência 

e a tendência dos problemas enfrentados de modo a priorizar ações. Ao conceito de 

gravidade corresponde o impacto do problema nas operações e pessoas envolvidas no 

processo; ao conceito de urgência, a brevidade necessária para a resolução do problema; e 

à ideia de tendência, a apresentação de melhora ou piora do problema, se determinada linha 

for seguida. Cada problema deve ser ponderado de 1 a 5 em cada critério. Após essa 

ponderação, somam-se na horizontal os valores de cada problema e pelo total eles se 

hierarquizam (BEHR; MORO; ESTABEL, 2008).  

5 Controlar  
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Consiste na última fase do ciclo DMAIC, a qual visa a garantir que os processos tratados 

continuam a operar adequadamente, entregando os resultados esperados e mantendo os 

níveis de desempenho desejados, visando a sustentar os aperfeiçoamentos feitos na etapa 

de Melhoria (Improve) prévia, mesmo após o fim do projeto. (SATOLO et al., 2009; GIJO, 

et al., 2014; BHAT; GIJO; JNANESH , 2014). Entre os métodos para assegurar que o 

processo melhorado seja inserido no âmago da organização e possa ser replicado, estão: 

documentar e estabelecer procedimentos para padronizar, monitorar e integrar as mudanças 

implementadas, através de Planos de Controle e Procedimentos Operacionais Padrão (SOP) 

(ANTONY et. al., 2012); treinar as pessoas no seu uso; utilizar ferramentas de controle de 

processo visuais; Planos de Comunicação (GEORGE, 2009); e, finalmente, Gráficos de 

Controle, de modo a visualizar e entender causas especiais de variação, caso se manifestem 

(GEORGE, 2009). 

 

Nesse sentido, enquanto elemento provedor de estrutura, guia e sistemática de aplicação, é 

esperado que o ciclo DMAIC empreste seu esboço conceitual de aplicação a outras 

metodologias, como o próprio Lean, haja vista que esse Ciclo oferece uma estrutura altamente 

prescritiva para se alcançar e sustentar resultados em toda a organização (GEORGE, 2009), 

além de se configurar como uma tentativa de se fornecer disciplina e uma abordagem científica 

baseada em dados, na procura pela melhoria de processos e no crescimento industrial 

(CHAPLIN; O’ROURKE, 2014). Contudo, para que os benefícios sejam alcançados, é 

necessário um alto nível de conhecimentos e habilidades técnicas (GIJO et al., 2014) o que faz 

com que, dependendo da organização, a introdução do Seis Sigma possa não ser tarefa simples. 

Afinal, o investimento necessário para treinamento dos recursos humanos pode representar um 

encargo significativo para o orçamento de empresas que tenham restrição de recursos de capital. 

Além disso, a gestão da organização pode ter receios quanto a liberar sua força de trabalho das 

funções cotidianas, para atuar em tempo integral, ou mesmo parcial, nos programas Sigma. 

(BRUN, 2011). 

 

A figura 09 abaixo resume as principais características do Ciclo DMAIC da metodologia Seis 

Sigma, segundo a visão dos autores aqui citados. 
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Figura 09 - Modelo Seis Sigma – Ciclo DMAIC. Representação Gráfica. 

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de Satolo et al.(2009);Thomas; Barton; Chuke-Okafor (2009);George 

(2009);Brun, 2011;Antony et. al.(2012); Gijo et al., 2014;Bhat; Gijo; Jnanesh, 2014;Chaplin; O’Rourke, 2014. 
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3.3.2 A Teoria das Restrições (TOC) e a Árvore da Realidade Atual 

 

A restrição (ou gargalo) de um sistema consiste no elo mais fraco da corrente que conecta as 

tarefas de um sistema produtivo e que o impede ou limita no alcance de seus objetivos, sendo, 

portanto, onde os esforços de melhoria devem ser concentrados (TSOU, 2013). Nesse sentido, 

a TOC surge como uma metodologia que visa a identificar os fatores de restrição do sistema, a 

fim de descobrir soluções para resolvê-los ou melhorá-los, e no intuito de atingir um 

desempenho de alto nível do processo produtivo (TSOU, 2013), de modo que o gerenciamento 

e o uso eficiente dos gargalos do sistema permitam aprimorar o seu desempenho (SOBREIRO; 

NAGANO, 2013), aperfeiçoando o fluxo geral do processo e adequando suas saídas em uma 

perspectiva balanceada (GOLDRATT; COX 2003). 

 

Assim, considerando-se que Efeitos Indesejados irão existir enquanto houver fatores 

concorrentes que minem continuamente o sistema, e no intuito de auxiliar os tomadores de 

decisão a avaliarem e resolverem problemas de restrição, sugere-se, vide abaixo, a realização 

de uma série específica de etapas analíticas, focando: a reorientação para o alcance da meta da 

empresa; a identificação de eventuais limitações para alcançá-la; e a aplicação de técnicas 

lógicas para mitigá-las ou eliminá-las, a fim de que a TOC possa efetivamente alcançar seus 

resultados: (TSOU, 2013; TRICKEY; NEWBURN, 2014; SAHRAOUI; ELARREF, 2014). 

 

1 Identificar as restrições do sistema; 

2 Decidir como explorar essas restrições, visando a aumentar as saídas do sistema 

produtivo através da completa eliminação de qualquer tipo de desperdício intrínseco ao 

gargalo;  

3 Submeter todas as etapas anteriores e posteriores a essas restrições, visando a garantir 

que todos os outros elementos do processo trabalhem no sentido de explorar o gargalo; 

4 Elevar a restrição do sistema através da elevação da capacidade de entrada e saída do 

gargalo (rendimento do sistema), isto é, do seu rendimento. Com a “elevação” deste 

gargalo, a restrição irá mover-se para outro local no sistema, pois sempre haverá um 

gargalo em alguma área, em algum momento; 

5 Repetir o ciclo, caso um gargalo tenha sofrido alteração em uma etapa anterior ou tenha 

sido eliminado de determinado local, não deixando que a inércia se torne a própria 

restrição do sistema. 
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Na busca pela causa-raiz dos problemas a TOC faz uso de uma técnica denominada Árvore da 

Realidade Atual (ARA), cuja principal função é atacar os pontos 1 e 2 acima, ou seja, visando 

a identificar e analisar o gargalo, definindo precisamente o que deve ser mudado, como e o 

porquê (GOLDRATT, 2004). Em outros termos, a ARA consiste em uma ferramenta útil para 

analisar e diagnosticar as verdadeiras origens dos Efeitos Indesejados, dando subsídios aos 

gestores para compreenderem a realidade de seus processos e oferecendo uma visão geral da 

situação atual do negócio (DE PÁDUA et. al., 2014).  Essa técnica se diferencia de outras 

metodologias para identificação de direcionadores para ocorrência de Efeitos Indesejáveis - 

como o Diagrama de Causa e Efeito proposto por Ishikawa em 1953 -, por não apenas permitir 

a análise de causas potenciais para problemas de interesse, mas, sobretudo, a identificação das 

causas-raiz definitivas desses problemas. Em suma, Ishikawa tem grande poder para identificar, 

a partir de um único efeito indesejável, as diversas causas prováveis para o mesmo, enquanto a 

ARA foca na identificação da verdadeira causa-raiz a ser atacada, permitindo evidenciar, 

compreender e explorar eventuais relacionamentos entre os diferentes Efeitos Indesejados 

observados no sistema. (POSSI, 2006; DE PÁDUA et al., 2014). Por fim, a figura 10 abaixo 

resume os conceitos da Teoria das Restrições, bem como identifica uma de suas principais 

ferramentas, a Árvore da Realidade Atual – ARA. 

 

Figura 10 - Principais conceitos relacionados à Teoria das Restrições e sua ferramenta ARA. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos conceitos de Goldratt; Cox (2003); Goldratt (2004); Sahraoui; Elarref, 

(2014); De Pádua et al. (2014). 

TEORIA DAS RESTRIÇÕES - TOC 
 

Objetivos 
 

Exemplo de Ferramenta/Técnica 
 

 Encontrar as causas-raiz (restrições) para 
uma situação problemática e atacá-las 
diretamente; 
 

 Aperfeiçoar o fluxo geral do processo, 
adequando suas entradas e saídas em uma 
perspectiva balanceada; 

 

 Identificar as restrições (físicas ou não) do 
sistema, decidindo como explorá-las da 
melhor maneira, e submetendo as etapas 
sub e adjacentes à sua capacidade, a fim de 
melhorar o rendimento de todo o fluxo 
produtivo, continuamente. 

 

ÁRVORE DA REALIDADE ATUAL - ARA 

 Identificar e Analisar “O QUE MUDAR”; 

Descobrir, através de relacionamentos de 
causa-efeito, que mudança precisa ser feita 
para melhorar um processo, possibilitando 
a identificação do problema fundamental 
vivido pela organização. 
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3.3.3 Inter-relacionamento entre as abordagens Lean, Seis Sigma e TOC. 

 

 

Embora a pesquisa não tenha conseguido identificar estudos que apresentassem modelos 

esquemáticos, prescritivos ou descritivos que pudessem ser traduzidos em um framework de 

aplicação prática, capaz de alinhar e integrar os preceitos da filosofia Lean aos desígnios da 

metodologia Seis Sigma e da Teoria das Restrições, alguns autores tem escrito, ao longo de 

mais de uma década, sobre o potencial e as vantagens da utilização conjunta dessas três 

abordagens. 

 

Bozdogan (2010), por exemplo, defende a tese de que Lean e Seis Sigma (LSS), quando 

trabalhando em harmonia com a Teoria das Restrições (TOC), podem constituir-se como um 

conjunto altamente complementar de preceitos, práticas e métodos para formar um sistema de 

gestão empresarial coeso e capaz de melhorar a eficiência geral da organização. Nesse 

construto, o Lean serviria como o fator primário e núcleo de todo o sistema, e em torno do qual 

as demais metodologias se organizariam, pois, dentre as várias abordagens conhecidas, o Lean 

é o sistema que mais se aproxima de apresentar uma visão holística do empreendimento, 

analisando do início ao fim a cadeia de valor, considerando todos os stakeholders e focando o 

aprendizado organizacional coletivo e compartilhado. 

 

Especificamente sobre o Lean Seis-Sigma, Stoiljkovic; Trajkovi; Stoiljkovic (2011), comentam 

que a abordagem nada mais é do que a utilização complementar dos melhores ângulos de cada 

conceito. Enquanto a mentalidade Lean tem como primazia a redução de custos e de prazos a 

fim de entregar resultados da maneira mais eficiente e veloz, a filosofia do Seis-Sigma visa a 

fornecer uma produção sem defeitos, através do combate à variação, de métodos estatísticos, e 

de um modelo estrutural próprio e adequado à solução de problemas (DMAIC), capaz de trazer 

maior foco, refinamento metodológico e, principalmente, uma providencial disciplina ao 

alcance da melhoria contínua (GEORGE, 2009; BOZDOGAN, 2010). Desse modo, a 

implementação conjunta das duas metodologias irá resultar em uma organização que supera as 

limitações de cada abordagem se tomadas individualmente, capitalizando os pontos fortes que 

cada uma tem de melhor (BHAT; GIJO; JNANESH, 2014; CHAPLIN; O’ROURKE, 2014). 

Nesse sentido, George (2009), faz um comentário esclarecedor: 
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“A maioria das descrições de metodologias Lean mergulha na fase Melhorar [na 

terminologia DMAIC] (grifo nosso), indo diretamente a soluções e pulando Definir e 

Medir. Sem um passo Definir prescrito para compreender o tamanho do problema e 

uma fase medir para quantificar tamanho versus recursos, pessoas têm abocanhado 

mais Lean do que podem mastigar, ou se perdido em um frenesi de eventos de 

melhoria Lean” (GEORGE, 2009, pp. 61). 

 

Por outro lado, se a abordagem enxuta for implementada isoladamente, podem faltar 

ferramentas e técnicas para que seu pleno potencial seja aproveitado, dependendo do contexto 

do problema. Em contrapartida, se a metodologia Seis Sigma for implementada apenas com 

base no “core” estatístico e de controle de variabilidade de processos que lhe é característica, 

sem a visão holística do Lean, corre-se o risco de perder-se o conceito do todo, comprometendo 

o desempenho do projeto de melhoria (PACHECO, 2014). 

 

Quanto à TOC, a mesma pode oferecer elementos específicos que podem também vir a 

complementar e potencializar a filosofia Lean, sobretudo nos níveis operacionais e táticos, 

através de métodos para identificar e remover gargalos e restrições de capacidade que impeçam 

a produção de oferecer os melhores resultados possíveis (BOZDOGAN, 2010). De fato, embora 

ainda falte na literatura maior variedade de estudos que quantifiquem os benefícios da 

integração de TOC com Lean, para fins de comparação entre ambas, estudos realizados em mais 

de 30 artigos apontam que ao incorporar o poder de foco da Teoria das Restrições com as 

técnicas e disciplina do pensamento enxuto, a taxa de eficácia dos esforços de melhoria contínua 

tende a aumentar, de modo que tanto as abordagens quanto suas ferramentas parecem ser 

complementares (UTIYAMA; GODINHO FILHO, 2013). Aliás, considerando-se que todo 

sistema possui restrições e que, invariavelmente, haverá grandes quantidades de desperdícios 

associados a elas, pode-se inferir que gargalos em operações devem ser o alvo principal de 

sessões de melhoria contínua (como as Kaizen) ferramenta do Lean (MOORE; SCHEINKOPF, 

1998; SOBREIRO; NAGANO, 2013). 

 

Pacheco (2014) traz uma contribuição relevante ao realizar uma extensa análise comparativa 

conceitual entre as propostas e características do Lean, do Seis Sigma e da TOC, pois sua 

investigação trouxe evidências de que os pontos de sobreposição são suficientes para justificar 

a construção de um modelo integrado voltado para a melhoria contínua de processos e de 

sistemas produtivos. Contudo, segundo o mesmo, o maior desafio é saber selecionar os pontos 

e elementos mais fortes de cada metodologia e adequados à realidade de cada organização. 

Nesse sentido, esclarece que a empresa deve ter claramente definida a fonte dos problemas, isto 
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é, se os maiores obstáculos estão relacionados à variabilidade de processos, à redução de 

desperdícios e melhoria do fluxo, ou à remoção das restrições do sistema produtivo, pois cada 

uma dessas vertentes dará maior peso a uma ou outra abordagem. Por fim, outra contribuição 

importante de Pacheco (2014) foi constatar que há grande carência de estudos comparativos de 

rigor acadêmico discutindo os limites e as possibilidades de integração entre a mentalidade 

enxuta, o Seis Sigma e a TOC, sob o ponto de vista de melhoria. Tanta que, basicamente, 

seguem abaixo todas as contribuições trazidas em pouco mais de uma década. 

 

Laureani; Brady; Antony (2013) relatam um caso de aplicação conjunta das metodologias Lean-

Seis Sigma e a Teoria das Restrições em um hospital irlandês, onde foi adotada como 

metodologia primária (maior peso) o DMAIC, com apoio da TOC no estágio D (Define), 

todavia, sem apresentar qualquer representação gráfica ou descritiva do modelo utilizado. Já o 

trabalho de De Mast et al. (2011) apresenta um modelo conceitual integrado e quantitativo 

moldado para os processos da área de saúde hospitalar holandês. Tem como mérito abarcar 

indiretamente em sua construção as mais comuns abordagens de qualidade disponíveis, mas de 

maneira difusa e com aplicação restrita à área médica. Patti; Watson (2010), por seu turno, 

apresentam estudo que somente cita as três abordagens como métodos existentes de melhoria, 

entre muitas outras. No mesmo sentido, o artigo de Coman; Ronen (2009) limita-se a analisar 

as origens da síndrome de “overdose de gestão”, ilustrando seus resultados indesejados e 

sugerindo, teoricamente, maneiras de contorná-los. Já Boaden (2009) apresenta um artigo no 

qual são mostradas as principais filosofias (incluindo LSS e TOC) e ferramentas de gestão de 

qualidade da atualidade, cuja intenção é, basicamente, servir de referência para gestores da área 

de saúde em termos de tomar ciência e melhor selecionar cada abordagem. Herron; Braiden 

(2007) revisitam as origens da manufatura enxuta, confrontando o sistema nascido no Japão, 

com as práticas de melhoria atuais do ocidente, resumidas em pacotes de solução que utilizam 

várias abordagens, como LSS e TOC, porém nem sempre retornando os investimentos 

realizados. Finalmente, Nave (2002) apresenta os principais conceitos de cada abordagem e 

oferece ao leitor informações e técnicas para que esse possa comparar as vantagens de cada 

uma e selecionar que melhor instrumento se aplica à sua realidade. 

 

Como encerramento, o quadro 01 a seguir resume os pontos de vista tanto de Nave (2002), 

quanto dos demais autores descritos ao longo das seções prévias deste Capítulo, acrescentando 

novas percepções sobre o potencial de integração entre as metodologias Lean, Seis Sigma e 

TOC, para a construção do Modelo de Aplicação apresentado na seção 3.4. 
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Programa Seis Sigma Lean Teoria das Restrições 

Objetivo Reduzir a variação Eliminar o desperdício Gerir as Restrições 

Guia para 

Aplicação 

Definir; 

Mensurar; 

Analisar; 

Melhorar; 

Controlar. 

Identificar Valor; 

Identificar o Fluxo; 

Fazer Fluir; 

Puxar a Produção; 

Buscar a Perfeição. 

Identificar a Restrição; 

Explorar a Restrição; 

Subordinar à Restrição; 

Elevar a Restrição 

Repetir o Ciclo 

Foco No Problema Na melhoria do Fluxo Na Restrição do sistema 

Premissas Existe um problema; 

Dados e Informações são 

valorizados. 

A remoção do desperdício 

irá melhorar o desempenho 

do negócio. 

 

Ênfase no aumento da 

velocidade e volume de 

processamento do gargalo. 

Efeito 

principal 

Melhorar a uniformidade 

das saídas do processo. 

Reduzir o tempo do fluxo Rapidez no processamento 

Deficiências Não considera a 

interdependência dentro 

do sistema;  

Melhorias de processos 

feitas de forma 

independente;  

Cria elite de empregados  

Não aplica ferramentas 

estatísticas ou sistemas de 

análises  

Foco limitado em perdas  

Ignora partes da organização 

e da manufatura ao focar a 

restrição  

 

 Dificuldade Média Baixa Alta 

Quadro 01 - Comparação de Programas de Melhoria. 

Fonte: Adaptado de Nave (2002); Pacheco (2014) 

 

 

3.4 A CONSTRUÇÃO DO MODELO DE APLICAÇÃO (FRAMEWORK) 

 

 

A fim de construir o modelo que foi aplicado na empresa-alvo, buscou-se na Literatura 

pesquisas que trouxessem considerações, estruturas e modelagens que fossem compatíveis ou 

aplicáveis à realidade em estudo. Nesse sentido, embora a mentalidade Lean, seus conceitos-

chave e seus princípios tenham sido o mote e a linha condutora de todo o modelo proposto, para 

fins de conceder maior abrangência ao método, facilidade de entendimento pelos envolvidos, 

estruturação prática de aplicação, maior poderio quanto às técnicas e ferramentas utilizadas e 

arcabouço conceitual mais aprofundado, optou-se por mesclar o pensamento enxuto, e seus 

conceitos e tecnologias constituintes, com elementos advindos de outras metodologias de 

melhoria de processos e resultados de negócios. Neste caso, a pesquisa identificou que a 

abordagem Seis Sigma e a Teoria das Restrições poderiam contribuir para o desenvolvimento 

de um modelo mais completo, que conseguisse aliar os potenciais benefícios de cada um desses 

conceitos, desde que direcionadas para aplicações específicas e desde que ajustadas para o 

cenário no qual se pretende que o modelo seja implementado. 
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Conforme observado na figura 11, a seguir, o Lean contribui com a maior parte do quadro 

teórico-conceitual do modelo, encontrando-se, com efeito, os seguintes fatores como 

preponderantes para tornar Lean a metodologia fundamental e linha-mestra para resolver o 

problema de pesquisa: a ideologia de manutenção somente de atividades que agregam valor, 

em detrimento daquelas que pouco ou nada contribuem para a satisfação das necessidades do 

cliente final; o baixo custo de implementação; o reduzido nível de conhecimento prévio sobre 

os conceitos básicos; a simplicidade de implantação; e, sobretudo no caso da empresa-alvo, a 

possibilidade de acelerar a velocidade de qualquer processo através da redução de desperdícios 

em todas as suas formas e a capacidade de evidenciar oportunidades de redução de prazo e 

custos onde jamais se pensou.  

 

Além disso, a escolha do Lean também tem relação direta com o atual cenário da empresa 

escolhida para estudo, a saber: controle de gastos e redução de custos devido a medidas 

governamentais que impactaram diretamente nos resultados financeiros da companhia; nível de 

conhecimento prévio sobre ferramentas e conceitos de qualidade baixos, sobretudo no nível 

operacional; e pouca flexibilidade quanto à possibilidade de impor mudanças radicais, dada a 

natureza peculiar de empresas públicas. Nesse contexto, a utilização de uma mentalidade que 

pode enfrentar e propor soluções para cada uma dessas limitações, porém de maneira simples, 

gradual, contínua e que investe em soluções advindas dos próprios colaboradores, em 

detrimento de aparatos dispendiosos, pareceu um caminho natural.  

 

Nesse mesmo contexto, com requisitos importantes como o comprometimento constante e de 

todos, com destaque para a importância da Liderança da empresa, por todo o processo, bem 

como o ideal de que todos aprendam-fazendo juntos a cada etapa da iniciativa de melhoria, 

espera-se que os conceitos-chave do Lean - como a redução de custos, os oito desperdícios 

mortais, o atendimento sob demanda, o envolvimento total dos funcionários em prol de alcançar 

a perfeição e a gestão visual – posam ser absorvidos por todos os colaboradores e aplicados na 

prática cotidiana, gerando novos conhecimentos.  

 

A figura 11, a seguir, resume as contribuições individuais de cada abordagem para a construção 

do modelo proposto. 
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Figura 11 – Elementos constituintes e suas contribuições individuais para a elaboração do Modelo de Aplicação 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De maneira mais pragmática, buscou-se construir o framework com elementos que pudessem 

trazer os melhores resultados para os problemas específicos com que lida a empresa do Estudo 

de Caso. Na parte que cabia ao Lean, buscou-se unir um modelo clássico dessa abordagem, ou 

seja, um modelo construído para aplicação em ambientes de manufatura, como o proposto por 

Karim & Arif-Uz-Zaman (2013) e algo mais direcionado ao ambiente de serviços, ou 

administrativo, como o modelo idealizado por Tapping & Shuker (2010) para planejar, mapear 

e sustentar melhorias Lean em áreas administrativas, o Lean Office. Esses modelos também 

foram utilizados como referência devido ao aspecto descritivo, metódico e prático com que 

foram apresentados originalmente e na Literatura. Ambos assentam-se em etapas e passos bem 

definidos a serem seguidos pelos adotantes para a realização de melhorias, do início ao fim do 

processo. Contudo, apesar das similaridades, duas características os destacam mais fortemente: 

o primeiro atrela cada etapa a ser vencida a um Princípio Lean específico, o que facilita a 

localização durante o processo e evita que se perca o rumo ou enfoque durante o caminho; o 

segundo, traz um modelo ainda mais didático e totalmente voltado para o ambiente 

administrativo – chamado de escritório – utilizando as bases do pensamento enxuto tradicional, 

porém adaptando os termos e conceitos à realidade daquele ambiente. Todavia, embora ambas 
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as visões sejam adotadas e se façam presentes em todas as Fases do projeto, alguns passos ou 

instrumentos descritos nos modelos de referência foram ajustados em termos de melhor 

sequencia de aplicação e de aproveitamento de ferramentas, de modo a melhor se adaptarem e 

alinharem às demais abordagens que o Modelo a ser implementado faz uso em sua constituição.  

 

Por outro lado, embora o Lean seja o elemento fornecedor das diretrizes mestras conceituais a 

serem seguidas (BOZDOGAN, 2010), a maioria das descrições de metodologia Lean preocupa-

se, mormente, com a fase de melhoria, indo daí diretamente para a proposição e implementação 

de soluções, quase sempre pulando a fase de definição quanto ao que é o projeto de melhoria e 

o que deve nele ser realizado e, muitas vezes, dando pouca ou nenhuma ênfase às necessárias 

medições que deveriam envolver o mapeamento, análise e desenho correto do cenário atual e 

futuro da organização. Sem uma fase de definição prescrita para que todos possam compreender 

o tamanho do problema, e uma fase de mensuração, a fim de obter dados suficientes para 

realmente entender as causas subjacentes desse problema, os resultados obtidos podem ser 

ineficazes, de curta duração ou desapontadores (GEORGE, 2009). Corroborando esse 

entendimento, percebe-se que mesmo os dois modelos Lean de referência aqui adotados 

carecem de maior rigor e clareza quanto à definição do problema enfrentado pela organização 

na qual pretendem atuar. O Lean Manufacturing, de Karim & Arif-Uz-Zaman (2013), por 

exemplo, inicia seu percurso através da descrição do perfil e características de produção e de 

aspectos da demanda do mercado, seguidos pela formação da equipe Lean e a definição de 

métricas de desempenho, todas etapas peremptoriamente preparatórias. Por outro lado, o 

modelo Lean Office, de Tapping; Shuker (2010), não foge muito a esse cenário, também 

estabelecendo etapas preparatórias de comprometimento e aprendizado antes de dar-se início à 

efetiva análise do valor e do fluxo para o cliente. De fato, tais abordagens são perfeitamente 

compatíveis com os princípios e a mentalidade enxuta, pois esta acredita em melhorar 

continuamente os processos e as formas de se fazer as coisas, sem a necessidade da existência 

prévia de um problema (GEORGE, 2009).  

 

Contudo, para os fins deste trabalho, e pela necessidade de resolver um “problema de pesquisa” 

específico (reduzir prazos de entrega e operação na atividade de recebimento físico e fiscal, 

com simplicidade e baixo custo) a utilização exclusiva da metodologia dos dois modelos 

poderia dissipar os esforços e desviar o foco das ações para diversas atividades de melhoria por 

toda a empresa que, embora provavelmente fossem bem-vindas, certamente não teriam o caráter 

de urgência para o alcance dos resultados esperados. É nesse sentido que o Seis Sigma surge 
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como bem-vindo complemento ao Lean, pois deixa claro, desde o início, que há um problema 

que precisa ser resolvido com brevidade, qual é, e qual impacto para a empresa. Aí sim, com 

essa “plataforma incendiada” (GEORGE, 2009, p.118) pode-se esperar obter maior apoio e 

comprometimento da alta administração e melhor identificar as lacunas de desempenho em 

termos de competências exigidas e as disponíveis na empresa, de modo a elaborar, conduzir e 

avaliar programas de aprendizado e treinamento necessários.  

 

Nesse contexto, optou-se por fazer uso da forma estruturada e sistemática de condução 

propiciada pela abordagem Seis Sigma, particularmente da metodologia descritiva e prescritiva 

do Ciclo DMAIC (BOZDOGAN, 2010). Tal união destaca-se por conseguir conciliar a 

capacidade de aceleração da velocidade de processos a baixo custo do Lean, ao potencial para 

melhoria da qualidade e redução da variabilidade de processos do Seis Sigma (GEORGE, 

2009). Todavia, para fins deste Estudo, o Seis Sigma foi utilizado não em sua plena 

potencialidade. Afinal, cada uma das abordagens, isoladamente, possui a arquitetura e cabedal 

teórico para conduzir, por conta própria, um projeto de melhoria nos mais diversos tipos de 

organizações, talvez sem a mesma eficácia se utilizadas isoladamente (PACHECO, 2014). No 

entanto, a implementação integral de todo arcabouço teórico do Seis Sigma exigiria uma 

adaptação e infraestrutura corporativa que poderia ser complexa, pois presume, por exemplo, o 

uso de estatística avançada, programas de capacitação intensiva, nomenclaturas particulares 

para papeis e funções, e participação em tempo integral de alguns elementos-chave do processo. 

Com efeito, como o cenário apresentado destoa desse caminho, demandando simplicidade, 

redução de custos, envolvimento amplo, e aprendizado gradual, o framework construído 

absorveu apenas o necessário da abordagem Seis Sigma para facilitar a implementação da 

mentalidade enxuta, através da adoção de métodos estatísticos de coleta e mensuração de dados, 

e do sequenciamento lógico de atividades prescrito pelas cinco fases do Ciclo DMAIC, que foi 

utilizado durante todo o processo, servindo como elemento de convergência para os esforços 

Lean, desde a definição do Problema até o Controle daquilo que foi implementado. 

 

Por outro lado, embora a abordagem Lean-Seis Sigma preveja e disponha de ferramentais 

próprios para alcance de melhorias e manutenção de resultados, entendeu-se que, dada a 

potencial complexidade do problema a ser enfrentado, sobretudo por sua transversalidade 

interdepartamental, seria necessário utilizar instrumento mais rebuscado na etapa de Análise 

das Causas-Raiz. Conquanto a técnica dos “Cinco Por Quês”, normalmente identificada com o 

Lean, seja utilizada para casos mais simples no Modelo construído, para fins de identificação 



 78 

de questões de cunho mais amplo e identificação de grandes problemas; e, da mesma forma, 

também o Seis Sigma conte com matrizes de causa-efeito para o mesmo fim; é a Teoria das 

Restrições que contribui mais fortemente para a identificação e tratamento dos problemas 

centrais, ou Restrições-Chave, que afetam o processo como um todo (TSOU, 2013), através da 

ferramenta denominada Árvore da Realidade Atual (ARA) (DE PÁDUA et. al., 2014). 

Entretanto, ainda que a ARA seja uma técnica bastante específica para identificar “o que 

mudar”, a TOC também pode contribuir para o modelo, através do conceito intrínseco atrelado 

à própria ferramenta, que seja: adequar a restrição para alavancar os resultados operacionais, 

mediante a identificação, exploração, e submissão de todas as etapas a montante e a jusante no 

processo às características do gargalo, visando à elevação de sua capacidade ou mesmo 

mudança do posicionamento no fluxo de valor, para propiciar maior equilíbrio, continuamente 

(GOLDRATT, 2004). A etapa de desenho do processo futuro utilizará as conclusões desta fase 

de análise, bem como os conceitos da TOC relacionados. 

 

 

3.5 ROTEIRO PARA IMPLEMENTAÇÃO (ROAD MAP)  

 

 

Definidos os fundamentos para a construção do framework utilizado na empresa-alvo do 

Estudo, cabe apresentar o Roteiro para a aplicação do mesmo. 

 

Detalhadamente, o roteiro foi construído a partir da fusão entre a sequência de oito passos 

prevista pelo Lean Office de Tapping; Shuker (2010) e das também oito etapas definidas no 

Lean Manufacturing de Karim & Arif-Uz-Zaman (2013). Desse modo, pode-se dizer que o 

“passo-a-passo” sequencial descrito adiante na figura 12, tem, na essência, a aplicação Lean 

proposta pelos autores citados. Com efeito, o Modelo foi elaborado de modo a representar o 

paradigma Lean, incluindo-se seus Princípios, conceitos, termos e, sobretudo, a mentalidade 

que propicia alcançar resultados relevantes, através do combate de todo e qualquer tipo de 

desperdício, de maneira simples e com reduzido investimento, possibilitando à organização 

obter maior velocidade e agilidade em suas atividades, graças a processos mais enxutos e que 

priorizam ações que adicionam valor aos olhos dos clientes. Ao mesmo tempo, a abordagem 

Seis Sigma pode ser observada na condução geral do processo, através de Fases inter-

relacionadas, mas também seriadas, desde a Fase 01 até a Fase 05, seguindo a metodologia 

estruturada DMAIC, adaptada para uma visão enxuta por este autor, para melhor direcionar 
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esse processo e de modo a convergir os esforços para aquilo que se pretende alcançar. Neste 

ponto, contudo, cabem duas ressalvas: 1º) as Fases dispostas paralelamente no modelo são 

oriundas basicamente do modelo de Tapping; Shuker (2010); 2º) o foco do pensamento enxuto 

recai com mais fôlego sobre fase de Melhoria, portanto as Fases Definir (01) e Mensurar (02) 

têm forte influência da visão mais pragmática e estatística, respectivamente, do Seis Sigma. Já 

a Teoria das restrições faz-se presente basicamente na Fase 03, referente à Identificação de 

Causas-Raiz, e no uso da ferramenta ARA, embora sua metodologia de identificação, 

exploração, submissão, alargamento e movimentação do gargalo seja refletida na Fase 04 no 

momento de desenhar o Estado Futuro e propor soluções.  

 

Em suma, o Roteiro é constituído de cinco Fases principais, dispostas sequencialmente, e duas 

Fases paralelas, que permeiam todas as Fases lineares. Enquanto as cinco Fases centrais 

equilibram o Ciclo DMAIC com a TOC e a filosofia Lean, as mesmas são sustentadas e 

apoiadas, por seu turno, pelas Fases paralelas, advindas principalmente do modelo de Lean 

Office de Tapping; Shuker (2010), contudo mesclando elementos de toda a Literatura. Em 

termos de apresentação gráfica, também é relevante explicitar que, ao lado esquerdo das Fases 

centrais, encontram-se os Princípios Lean a que as mesmas estão submetidas, associação 

extraída do Lean Manufacturing de Karim & Arif-Uz-Zaman (2013). Por outro lado, em seu 

lado direito, encontram-se as ferramentas, técnicas e métodos associados com cada Fase e, 

particularmente, cada passo, extraídas a partir de toda a revisão bibliográfica vista até aqui. A 

seguir, a figura 12 apresenta, integralmente, o Roteiro (road map) construído com base na 

Revisão da Literatura, incluindo o passo-a-passo de suas Fases componentes.  
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Figura 12 - Modelo proposto para a aplicação da mentalidade Lean em uma empresa de economia mista  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
4 METODOLOGIA DA PESQUISA 
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Em termos de método de pesquisa e análise de dados a serem utilizados, pode-se dizer que, 

conforme critério de classificação de pesquisas apresentado por Gil (2008), a presente Dissertação 

classifica-se em Bibliográfica, sobretudo na construção do modelo aplicado na empresa-alvo; e 

como Estudo de Caso, uma vez que um único objeto (a atividade de Recebimento Físico e Fiscal 

de uma empresa nacional do setor elétrico) foi estudado em profundidade. Quanto à Pesquisa 

Bibliográfica, o Estudo faz uso de material já publicado por outros autores relacionados aos 

temas pesquisados (Lean, Seis Sigma, TOC, setor público), constituído em sua maioria de livros 

e artigos científicos, estes extraídos a partir das Bases de Dados cadastradas no Portal de 

Periódicos CAPES (2012), sobretudo as bases Scopus e Web of Science (Thomson Reuters 

Scientific). Como apoio, tem-se a visão de Gil (2008) de que é vantajosa a adoção da pesquisa 

bibliográfica como meio de coleta de dados, pois essa possibilita ao pesquisador uma maior 

área de cobertura dos acontecimentos e fenômenos, bem mais ampla do que aquela que poderia 

ser obtida somente através da apreensão direta dos fatos. Já quanto ao método do Estudo de 

Caso, optou-se pelo mesmo por ser aquele que parece ser o mais compatível com o tipo de 

investigação que se pretende realizar. Esta posição é advinda da leitura de Gil (2008), quando 

afirma que esse método caracteriza-se pelo estudo exaustivo e profundo de um ou de poucos 

objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado, explorar situações da 

vida real cujos limites não estão claramente definidos, descrever a situação do contexto em que 

está sendo feita determinada investigação e explicar as variáveis causais de determinado fato 

em situações muito complexas que não possibilitam a utilização de levantamentos e 

experimentos. 

 

Quanto ao nível da pesquisa, conclui-se que a mesma é do tipo Exploratória, pois essa, segundo 

Gil (2008), tem no esclarecimento e no desenvolvimento de conceitos e ideias suas principais 

finalidades, já que permite formular, de maneira mais precisa, problemas pesquisáveis para 

estudos decorrentes. Em sua visão, esse é um tipo de pesquisa implementado com o objetivo de 

proporcionar visão holística, de tipo aproximativo, sobre determinada matéria, mas que ao final 

do desenvolvimento traz como produto processos mais bem esclarecidos e passíveis de 

averiguação através de procedimentos sistematizados. 

 

 

Com relação aos meios técnicos da investigação, isto é, da orientação a ser adotada durante a 

realização desta pesquisa, naquilo que se refere à obtenção, processamento e validação dos 
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dados, em termos de objetividade e precisão nos estudos, referentes ao problema a ser estudado, 

optou-se pelo método denominado por Gil (2008), como Método Monográfico. Tal 

metodologia, como esclarece o autor, parte do princípio de que “o estudo de um caso em 

profundidade pode ser considerado representativo de muitos outros ou mesmo de todos os casos 

semelhantes. Esses casos podem ser indivíduos, instituições, grupos, comunidades etc.” (GIL, 

2008, p. 18). 

 

Em termos de coletas de dados, conforme previsto por Gil (2008), diversas fontes de evidências 

podem ser utilizadas. No caso em particular, pretende-se utilizar pesquisa documental, 

entrevistas e observação.  

 

A pesquisa documental será a fonte inicial de informações, para o estudo de caso, valendo-se 

de materiais obtidos na própria empresa estudada, sejam aqueles que ainda não tenham recebido 

o devido tratamento analítico (como documentos oficiais, normativos internos e reportagens), 

ou aqueles que de algum modo já foram analisados (como Relatórios Financeiros certificados 

pelo mercado, por exemplo). 

 

Por outro lado, ao longo da aplicação do framework, sobretudo no momento do levantamento 

de requisitos e aspectos relativos à análise da Voz dos Clientes, dos macroprocessos e grandes 

problemas, na Fase 01, pretende-se utilizar técnicas de entrevistas pessoais e individuais com 

os gestores das áreas envolvidas e interessadas diretamente no processo de Recebimento Físico 

e Fiscal. Tais pesquisas foram realizadas conforme uma das técnicas previstas por Gil (2008), 

a entrevista informal (ou não estruturada), onde um tema central é apresentado ao entrevistado 

para que esse discorra sobre o mesmo, porém sob um viés de liberdade e flexibilidade para 

colocações. Segundo o autor, distingue-se de uma simples conversação, pois tem como 

premissa básica a coleta de dados. Além disso, continua, é o tipo recomendados em estudos 

exploratórios que visam a oferecer uma visão aproximativa do problema pesquisado, como este.  

 

Finalmente, uma observação passiva será adotada nos momentos de construção dos Mapas do 

Estado Atual e Futuro da organização estudada, quando serão realizadas mensurações 

cronometradas sobre desempenhos dos agentes envolvidos. Contudo, tendo em vista que em 

algumas Fases do framework foi necessário que houvesse não somente uma interação com o 

gemba para esclarecimento de dúvidas instantâneas sobre determinado processo ou atividade, 

mas uma real participação e experiência do pesquisador na situação enfrentada, tornando-se 
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membro do grupo pesquisado, tem-se, segundo Gil (2008), o caso de uma observação 

participante. Neste fenômeno, esclarece Richardson (1989, p.215) “o observador não é apenas 

o espectador do fato que está sendo estudado, ele se coloca na posição e ao nível dos outros 

elementos humanos que compõem o fenômeno a ser observado”. No caso em análise, o presente 

pesquisador era colaborador da área de Suprimentos da empresa estudada. 

 

Ademais, cabe destacar que quanto à metodologia para análise dos dados, esta pesquisa é do 

tipo qualitativa e quantitativa, com ênfase na primeira hipótese. Qualitativamente, consiste, 

como previsto por Gil (2008), na organização dos dados selecionados de forma a possibilitar a 

análise sistemática das semelhanças e diferenças e seu inter-relacionamento. Podendo ser 

constituída por textos, diagramas, mapas ou matrizes que permitam uma nova maneira de 

organizar e analisar as informações. Nesta etapa geralmente são definidas outras categorias de 

análise que vão além daquelas essencialmente quantitativas. Nesta obra, teve-se uma abordagem 

mais qualitativa com referência à revisão da literatura, à pesquisa documental e às entrevistas 

realizadas. Em relação aos dados quantitativos, procura-se caracterizar o volume de documentos 

fiscais recebidos, analisados e movimentados por período, os prazos de atendimento às áreas 

internas e aos fornecedores externos, os recursos alocados e os indicadores de desempenho, 

obtidos através dos resultados das mensurações a partir de tabelas, gráficos e planilhas, além das 

observações em campo, trouxeram aspectos quantitativos à pesquisa. 

 

Finalmente, quanto ao tipo de Estudo de Caso tratado nesta obra, pode-se enquadrá-lo como 

Intrínseco, pois, segundo posicionamento de Stake (2000), apud Gil (2002, p. 138-139), “é 

aquele em que o caso constitui o próprio objeto da pesquisa, contendo em si mesmo o interesse 

da investigação. O que o pesquisador almeja é conhecê-lo em profundidade, sem qualquer 

preocupação com o desenvolvimento de alguma teoria”. O Autor cita, por exemplo, o caso de 

uma empresa pioneira na introdução de um novo sistema. Como aqui se pretende investigar a 

aplicação de um modelo de aplicação de melhorias inovador na empresa-alvo, entende-se como 

pertinente o citado enquadramento metodológico.  

 

De maneira geral, a figura 13, a seguir, resume a linha de pensamento condutora da presente 

Pesquisa. 
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Figura 13: Metodologia da Pesquisa - Linha de Pensamento. 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de TACHIZAWA (2002)  

 

Em linhas gerais, a partir da definição do objetivo central da pesquisa, seguiu-se ao 

procedimento de revisão da literatura sobre o tema, visando a identificar respaldo científico que 

pudesse subsidiar a investigação e, ao mesmo tempo, à identificação do enquadramento 

metodológico que melhor conseguisse captar a essência do que se pensava fazer, considerando 

o material (dados e informações) que estava disponível, a realidade enfrentada e o potencial 
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para guiar os trabalhos. Ambos em uma relação de mútua interferência e ajuste quanto aos 

caminhos e decisões a serem seguidos dali em diante. Na sequencia, foram buscados e 

selecionados na Literatura modelos Lean propícios ao cenário em voga e, posteriormente, 

procurou-se escolher abordagens com potencial para complementar e suprir as carências da 

mentalidade enxuta e igualmente compatíveis com a empresa a ser estudada. Por fim, construiu-

se um Modelo envolvendo as abordagens definidas, que foi aplicado na organização-alvo e 

cujos resultados foram analisados e apresentados.  

 

Em termos específicos, o modelo da figura 12 foi aplicado na empresa estudada, segundo o 

roteiro definido na seção 3.5. Inicialmente, a Fase 01 buscou definir o problema e o valor aos 

olhos dos clientes do processo; em seguida, a Fase 02 visou mensurar e avaliar o desempenho 

então vigente da organização; a Fase 03, tratou de analisar os Efeitos Indesejados (problemas) 

e suas respectivas causas-raiz; na sequencia, a Fase 04 buscou a proposição de ideias com o 

objetivo de implementar soluções que levassem à melhoria do processo de RFF; por fim, a Fase 

05 teve por objetivo efetuar o controle de resultados e garantir a sustentação das melhorias 

obtidas. Em paralelo, realizava-se esforço para garantir o comprometimento dos colaboradores 

de todos os níveis hierárquicos com o sucesso da empreitada, sempre suportado por estratégias 

permanentemente voltadas à capacitação, nivelamento e aprendizado coletivos dos 

colaboradores da organização. 

 

Contudo, antes da aplicação do framework propriamente dita, realizou-se, atendendo as 

recomendações de Sucupira (2004), um diagnóstico, ou “fotografia” da situação-problema e da 

área que será foco das revisões de processos, antes de trabalhos relacionados à melhoria de 

resultados organizacionais, pois essa é a prática comum em estudos que almejem intervir em 

processos e propor alternativas adequadas para as mudanças que as organizações esperam 

atingir. 

 

 

 

5 ESTUDO DE CASO 

 

 

Esta fase consiste na realização do Estudo de Caso propriamente dito, com a implementação, 

na empresa estudada, do Modelo de Aplicação apresentado no Capítulo 03. Além disso, envolve 
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também a análise e a discussão dos resultados da iniciativa. Contudo, antes de prosseguir, as 

seguintes etapas precisarão ser cumpridas, conforme prevê Farias Filho (2005): a) 

caracterização do Setor em que a empresa está inserida; b) apresentação do perfil da empresa 

estudada; c) apresentação da área e da atividade estudada, bem como os desafios enfrentados.  

 

 

5.1 REVISÃO DO PANORAMA ECONÔMICO DO SETOR ELÉTRICO 

 

 

Segundo aponta o relatório final do Balanço Energético Nacional 2014, publicado anualmente 

em agosto pela Empresa de Pesquisa Energética, o Setor Elétrico nacional dispõe de uma matriz 

elétrica de origem predominantemente renovável, com destaque para a geração hidráulica que 

responde por 64,9% da oferta interna, embora tal fonte tenha apresentado uma redução de 5,9% 

na comparação com o ano anterior. Ao mesmo tempo, em virtude do crescimento da utilização 

da energia térmica, a geração elétrica a partir de fontes não renováveis representou 20,7% do 

total nacional, contra 15,5% em 2012. Do lado do consumo, o setor residencial apresentou 

crescimento de 6,2%. O setor industrial registrou uma ligeira alta de 0,2% no consumo 

eletricidade em relação ao ano anterior. Os demais setores – público, agropecuário, comercial 

e transportes – quando analisados em bloco apresentaram variação positiva de 4,8% em relação 

ao ano anterior. Quanto aos preços praticados, houve redução no preço médio por MWh de 

aproximadamente 16% entre 2012 e 2013 (BRASIL, 2014). 

 

Por outro lado, enquanto as empresas de energia conseguiram assegurar uma oferta de energia 

elétrica em 2013 em montante 2,9% superior a 2012, o consumo final apresentou acréscimo de 

3,6% quando comparados a esse mesmo ano. Tal fato evidencia uma defasagem entre oferta e 

demanda que teria potencial para elevar os preços finais ao consumidor e, mantidas as mesmas 

condições de 2011, possibilitar ao setor a aferição de maiores receitas em 2013. Contudo, em 

função dos ajustes praticados pelo Governo Federal sobre a dinâmica de operação, manutenção 

e expansão dessa Indústria com o advento da Medida Provisória (MP) 579 de 11/09/2012 – 

convertida na Lei nº 12.783 de 11/01/2013 – que alterava o processo e a metodologia de 

renovação de concessões, houve profundos impactos sobre a estratégia de atuação das empresas 

do Setor Elétrico nacional (BRASIL, 2013). 
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Segundo Pires; Holtz (2013) tal medida trouxe inúmeros efeitos negativos para o Setor Elétrico, 

como uma forte redução no fluxo de caixa das concessionárias a partir de janeiro daquele ano, 

devido às perdas com receitas (que chegaram a 72% de déficit), e igualmente relevante impacto 

no mercado financeiro, tendo em vista que as ações das empresas elétricas sofreram quedas 

significativas na Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo) logo após a divulgação da Media 

Provisória. Tais consequências tornaram necessárias medidas de reestruturação das companhias 

com concessões renovadas, a fim de reduzirem seus custos e se adequarem ao novo orçamento. 

Nesse sentido, o panorama econômico é, também, um fator a reforçar a necessidade de melhoria 

de processos, pois uma das maneiras de se obter redução de custos é através da eliminação de 

desperdícios e racionalização de atividades que não agregam valor aos olhos dos clientes. 

 

 

5.2 APRESENTANDO O PERFIL DA EMPRESA 

 

 

O presente Estudo de Caso foi conduzido em uma empresa de economia mista - cujo maior 

acionista é o Governo Federal (55% de ações ordinárias) - que atua em todos os segmentos do 

setor elétrico brasileiro e lidera um sistema composto quinze subsidiárias, sendo hoje 

importante agente de integração e desenvolvimento nacional. Com meio século de existência, 

e focada em rentabilidade, competitividade e integração, a empresa de grande porte é detentora 

de uma das matrizes mais limpas do mundo para a geração de energia elétrica, gerando e 

transmitindo, diariamente, energia para quase a metade do país. Além disso, as empresas 

subsidiárias à holding operam e administram quase duas centenas de usinas, entre elas 

hidrelétricas, térmicas, eólicas e termonucleares, as quais correspondem a 34% do total nacional 

de geração, além de ser responsável por 50% das linhas de transmissão do Brasil. A empresa 

também realiza pesquisas e serviços voltados para a eficiência energética, defesa da 

sustentabilidade corporativa, busca de fontes alternativas de energia e criação de novos 

negócios, no país e no exterior. 

Contudo, apesar e justamente por essa grandiosidade, a companhia foi uma das maiores afetadas 

pela Medida provisória 579/2012 e pela Lei 12.783/2013 que promoveram mudanças nas regras 

para renovação dos contratos de produção e transmissão de energia, haja vista a elevada 

participação da mesma dentre as concessões prorrogadas. Como símbolo desse impacto, a 

empresa amargou entre 2012 e 2013 uma perda contábil de R$ 10 bilhões, o que veio a resultar 

em perda de patrimônio e balanço negativo. 
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Nesse sentido, face a esse cenário, a empresa definiu diretrizes de curto e médio prazo para o 

seu realinhamento estratégico focadas na eficiência operacional, que visavam, entre outras 

medidas, à redução de custeio. Entre essas ações buscou realizar contingenciamento de 20% no 

orçamento de materiais, serviços e outras despesas, bem como reduzir o custeio em 30%, 

sobretudo em um plano de incentivo ao desligamento voluntário de profissionais. Em suma, 

como conclui Pires; Holtz (2013), face ao novo panorama econômico-financeiro do Setor 

Elétrico e ao maior prejuízo da história da organização, a empresa-alvo se viu obrigada a ser 

mais enxuta em todas as suas frentes de ação, em todas as suas áreas, em todos os seus projetos.  

 

 

5.3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA E DOS DESAFIOS ENFRENTADOS 

 

 

A atividade que foi objeto de estudo está subordinada à área de Suprimentos da empresa-alvo. 

Essa área, por sua vez, está ligada à Diretoria de Administração, e tem como missão 

institucional oferecer aos seus clientes a possibilidade de realizarem suas atividades de maneira 

adequada, ininterrupta e com eficácia, prezando sempre pela qualidade e transparência e, nesse 

sentido, entregando o produto certo, na quantidade demandada, no local definido, quando 

necessário e a um custo vantajoso e sustentável, dentro dos padrões de qualidade previamente 

especificados. A seguir, a figura 14 mostra a posição da área de Suprimentos e do setor de 

Recebimento Físico e Fiscal em termos hierárquicos. 

 

Área de Recebimento Físico e Fiscal

Área de Gestão de Estoques

Área de Contratações

Área de Gestão de Contratos

Área de Suprimentos

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

  

Figura 14 – Organograma (extrato) representando as ligações hierárquicas da área de Suprimentos e da área de 

Recebimento Físico-Fiscal. 

Fonte: Adaptado pelo autor, a partir de documentação institucional. 
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Já a figura 15 apresenta as atividades funcionais atuais sob a gestão da área de Suprimentos. 

 

 

Figura 15 – Relacionamento entre atividades funcionais sob a gestão da área de Suprimentos 

Fonte: Adaptado pelo autor, a partir de documentação institucional. 

 

Tendo sido apresentada a macro área no qual a atividade de Recebimento Físico-Fiscal está 

inserida, pode-se caracterizar, de maneira generalista, essa que foi o foco do presente Estudo. 

Em linhas gerais, a área de Recebimento Físico-Fiscal é responsável, na empresa, pela 

receptação, análise fiscal e tributária de todas as Notas Fiscais que são emitidas contra a 

companhia referentes às contratações realizadas, bem como o respectivo registro (lançamento) 

no Sistema Integrado de Gestão (ERP) e a revisão quanto aos impostos a serem retidos.  

 

Em termos de quantitativo, a área conta com 06 técnicos com formação contábil, 01 técnico 

administrativo, 01 tramitador de documentos e 01 estagiário de administração. Já em termos de 

volume de trabalho, a média de Notas Fiscais processadas é de 5.000 por ano, o que resulta em 

cerca de 420 Notas/Faturas/Boletos registrados, analisados, revisados e encaminhados para 

pagamento mensalmente e cerca de 850 NFs/técnico/ano. O Lead Time de atendimento do RFF 

era estimado, em 2011, em cerca de 20 dias corridos, contando-se desde a emissão da NF até o 

envio para pagamento na área Financeira.  

 

Embora a Nota Fiscal Eletrônica tenha sido instituída em 2010, foi diante da definição de que, 

a partir de janeiro de 2012, todo o trâmite necessário para receber, validar e comunicar os 

fornecedores sobre a necessidade de cancelamento dos documentos de cobrança por eles 
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emitidos deveria ser realizados em, no máximo, 24 horas que a empresa percebeu que o 

processo até então vigente não seria capaz de lidar com tamanha mudança, sobretudo por que: 

1) os prazos anteriores permitiam que tal procedimento fosse realizado em 168 horas; e 2) 

porque a área responsável tinha indícios (carentes ainda de maior rigor na mensuração) de que 

sequer este prazo estava sendo cumprido. 

 

Na verdade, havia indícios de que a atividade de entrada de Nota Fiscal Eletrônica na empresa 

(seja fisicamente, seja no sistema integrado de gestão) vinha sendo realizada de forma 

inadequada e intempestiva, gerando uma probabilidade significativa de descumprimento de 

prazos legais e de apuração imprópria de tributos, deixando a empresa sujeita a penalidades de 

órgãos de controle externo que podem, inclusive, afetar seus resultados financeiros, seu valor 

de mercado e sua imagem; 

 

Contudo, se em um primeiro momento poder-se-ia pensar na contratação de uma expensiva e 

renomada consultoria especializada, ou na aquisição de um poderoso software/ferramenta de 

gestão para automatizar transações ou mesmo, na contratação de mão-de-obra especializada 

para reduzir os prazos e as incorreções, o cenário econômico apresentado nas seções 5.1 e 5.2 

rapidamente desencorajaram a empresa a adotar tais medidas, relegando à própria área afetada 

buscar soluções para mitigar tanto os efeitos do ato governamental que modificou o processo 

para recebimento de NF-e a partir de 2012, como da MP-579/2012, que trouxe as consequências 

financeiras já comentadas. 

 

Nesse sentido, tendo em vista que a própria empresa já havia manifestado o interesse em 

enxugar custos e despesas onde quer que fosse possível, a área de Suprimentos optou também 

pela utilização de uma mentalidade de negócios que prega a simplicidade como forma de 

alcançar resultados. Que prega a proposição de soluções de menor vulto, porém mais flexíveis, 

ágeis, inovadoras e eficientes, ao mesmo tempo em que possibilita fazer mais com menos 

tempo, menos espaço, menos esforço humano, menos maquinaria e menos material. Em outras 

palavras, optou pela utilização da mentalidade enxuta, ou Lean, como forma de conceder 

agilidade e flexibilidade aos processos internos ligados às atividades perpassadas - abordando 

desde a aquisição das mercadorias até o efetivo pagamento aos fornecedores -, mas 

concentrando-se na atividade de Recebimento Físico e Fiscal de suprimentos. 
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Finalmente, tendo em vista esse contexto, o Modelo foi aplicado conforme o arcabouço 

conceitual-esquemático vislumbrado na figura 11, e o roteiro e passos definidos na figura 12. 

 

 

5.4 APLICAÇÃO DO MODELO NA EMPRESA ESTUDADA 

 

 

5.4.1 Fase 01 – definição do problema e de valor para o cliente 

 

Fase inicial do processo de melhoria, na qual são definidos os rumos da iniciativa. É aqui que 

o problema central da pesquisa é definido tanto para os membros da equipe de implementação 

quanto para a liderança da empresa. Equívocos nessa fase podem conduzir a empresa à 

ineficácia, retrabalhos, perda de tempo ou desmotivação precoce. 

 

 

5.4.1.1 Identificando quem são os clientes e quais as suas prioridades 

 

 

Alinhando o primeiro Princípio do Lean, especificar Valor sob a óptica do Cliente, com o 

primeiro movimento do Seis Sigma, compreender as expectativas dos clientes em termos de 

qualidade, preço e prazo para entrega, o Modelo se inicia com a identificação dos clientes e 

suas prioridades.nesse sentido, conforme estabelecido no Roteiro, o primeiro passo desta etapa 

consiste em identificar, de maneira clara, quais são os clientes (internos e externos) cujas 

necessidades e expectativas deverão ser futuramente atendidas. Logo, a partir do cenário inicial 

apresentado nas seções 5.1, 5.2 e 5.3, da análise ambiental, e da documentação institucional 

disponível (Organogramas, Fluxogramas e Manuais de Organização) puderam-se delimitar, em 

caráter preliminar e holístico, os principais agentes e áreas envolvidas no processo em estudo. 

Nesse sentido, a figura 16, a seguir, traz a representação geral dos clientes que precisam, em 

algum nível, receber produtos das atividades da área-alvo em análise, tanto em âmbito interno 

quanto externo. 
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Figura 16 – Clientes internos e externos que interagem e pressionam a área de Suprimentos. 

Fonte: Criado pelo autor a partir de documentação institucional da empresa-alvo. 

 

Como pode ser observado, a Área de Suprimentos, onde está localizada a atividade de 

Recebimento Físico e Fiscal (RFF), recebe e fornece inputs de etapas imediatamente a montante 

e a jusante no processo que leva ao pagamento ao fornecedor. Outrossim, além do fluxo de 

valor direto, há elementos internos e externos à empresa que pressionam Suprimentos por 

resultados em algum nível. A seguir, detalham-se os interesses de cada membro da cadeia de 

valor quanto àquilo que produz o RFF. 

 

Em termos de ambiente interno, o processo que vai levar ao recebimento de materiais e, 

posteriormente, ao pagamento ao fornecedor, inicia-se com a formalização da necessidade da 

área requisitante por determinado item, através de um documento interno, gerado 

eletronicamente e inserido em um sistema de gestão empresarial, denominado Solicitação de 

Compras (ou Requisição de Compras). 

 

Essa Requisição é o alimenta as decorrentes atividades da área de Suprimentos e a área de 

Pagamentos: primeiramente, como é visto adiante, o setor que licita e faz a contratação, via 

alguma modalidade de licitação prevista em legislação que rege a matéria; posteriormente, a 

área que faz o recebimento físico das mercadorias contratadas e a análise fiscal e tributária dos 

documentos de cobrança que as acompanham; e, finalmente, a área que realiza a homologação 
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(conferência e registro dos compromissos financeiros e providencia o recolhimento de impostos 

retidos de empresas fornecedoras) e a liquidação (transferência efetiva dos recursos financeiros 

para os contratados) dos pagamentos. 

 

Em paralelo, todas as atividades que compõem o fluxo de informações e Suprimentos são 

passíveis de supervisão, em um segundo nível, da área de Contabilidade da empresa, seja a 

Contabilidade Geral (em termos do uso do plano de contas, aspectos do orçamento da empresa 

e guarda das Notas Fiscais) ou da Contabilidade Tributária (em termos de revisão dos impostos 

lançados no sistema, idoneidade dos documentos de cobrança, tempestividade das entradas e 

registros no sistema informatizado, precisão de informações cadastradas e cumprimentos de 

prazos legais pertinentes à matéria); e, em um terceiro nível, da área de Auditoria, que zela pelo 

pleno atendimento das normas internas da companhia, pela retidão dos atos administrativos e 

pela interlocução com órgãos externos de controle. 

 

Já quanto ao ambiente fora do cenário corporativo, tem-se que toda a empresa, e 

consequentemente a área de Suprimentos e a atividade de RFF, interagem e recebem demandas 

dos fornecedores, da sociedade, do governo e de órgãos de controle externo. Os fornecedores 

são empresas que comercializam seus produtos à contratante e, em contrapartida, esperam 

receber por isso, dentro de condições previa e mutuamente estabelecidas. Por outro lado, como 

se trata de uma empresa de economia mista, tanto a sociedade (incluindo-se aí o mercado) como 

o governo, tem interesse que todas as atividades da organização fluam e mostrem-se eficientes 

na utilização dos meios disponíveis, eficazes no alcance dos resultados e efetivas em termos de 

traduzir aquilo que foi planejado em ações concretas. Ao mesmo tempo, como visto na 

contextualização do problema na seção 1.2, diversas iniciativas do governo ou do mercado tem 

sido criadas para atestar, aprimorar ou desenvolver mecanismos de controle e gestão sobre os 

entes públicos e privados, no intuito de avaliá-los sob prismas econômicos, sociais ou 

ambientais. Aliás, a própria Nota Fiscal Eletrônica – elemento inicial do processo que levou à 

redução dos prazos legais que envolvem recebimentos e pagamentos - foi uma medida do 

governo para simplificar as obrigações dos contribuintes, reduzir o uso do papel e permitir o 

acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo Fisco. Finalmente, a empresa 

e, particularmente, a atividade de Recebimento Físico e Fiscal são alvos constantes e diários da 

análise criteriosa das Secretarias de Fazenda, Controladorias e Tribunais de Conta, sobre como 

a organização trata, dá andamento e transfere capital para terceiros. 
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Estabelecido esse marco, passa-se à etapa de entender efetivamente o que esses agentes esperam 

como resultado a ser alcançado pela área e/ou pela empresa em si, e o que consideram como 

padrão de desempenho e qualidade para o serviço prestado pela Área de Suprimentos, direta ou 

indiretamente. Com esse intuito, foi realizada, proativamente, a coleta de dados e informações 

junto aos clientes internos, mediante entrevistas individuais, pessoais (face a face) e não 

estruturadas - sob o tema geral: “O que sua área entende como resultado de valor proveniente 

do RFF?” - com um representante (gestor) de cada uma das cinco áreas envolvidas no processo, 

comparativamente ao que legislações e documentações específicas mostravam como requisitos 

dos clientes externos. Ao mesmo tempo, realizando-se pesquisa documental envolvendo 

relatórios de gestão, planilhas eletrônicas, documentos de compra e de cobrança e tipos de 

reclamações recebidas. Como resultado dessas entrevistas e pesquisas documentais, obtiveram-

se as informações elencadas na figura 17, a seguir, e que visou a capturar aspectos gerais da 

Voz dos Clientes.  

 

Por uma análise ainda superficial das perspectivas apresentadas na figura 17, já surgem 

delineados contornos de três grupos principais de requisitos: Prazo, Custo e Qualidade. 

Enquanto o conjunto que envolve Prazos reúne tanto elementos que envolvem prazos legais, 

contratuais ou dos processos internos (requisitos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 14, 15 e 17), o conjunto de 

elementos envolvidos com Custos abrange preocupações com gastos decorrentes de multas e 

sanções, ineficiência operacional, prejuízos aos acionistas ou irresponsabilidade fiscal (12, 21, 

22 e 23). Já no último aglomerado identificado, Qualidade, insinuam-se preocupações voltadas 

à conformidade/estrutura de processos internos, precisão de dados e informações utilizados ou 

repassados a terceiros e comunicação entre as partes envolvidas (requisitos 2, 5, 8, 9, 10, 11, 

13, 16, 18, 19 e 20). 
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Figura 17 – Especificação do Valor de acordo com a perspectiva dos clientes diretos ou indiretos do RFF 

Fonte: Criado pelo autor a partir de documentação institucional da empresa-alvo. 

 

 

5.4.1.2 Identificando macroprocessos e os grandes problemas 

 

 

Seguindo os passos estabelecidos no road map, esta etapa consiste em caracterizar os 

macroprocessos do negócio, expor suas interelações em um nível generalista e explicitar, mais 

uma vez sob a perspectiva das vozes das áreas-clientes (VOC), o que essas enxergam como os 

maiores óbices às atividades de Recebimento Físico-Fiscal na empresa estudada. Contudo, 

antes de se passar a uma análise mais profunda, faz-se necessário apresentar os macroprocessos 

que envolvem a Gestão de Suprimentos, e seus inter-relacionamentos com os principais 

clientes, em um Diagrama SIPOC adaptado. A figura 18, a seguir, explicita esse ponto, 

construída a partir de documentos internos da empresa estudada e nova rodada de entrevistas 
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pessoais (não estruturadas) com os mesmos gestores abordados na etapa prévia, porém sob a 

questão central: “quais as interações, fluxo e relacionamentos, em nível amplo, da sua área com 

o macroprocesso de suprimentos?”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Macroprocessos de Suprimentos e seus inter-relacionamentos com clientes externos à área. 

Fonte: Criado pelo autor a partir de entrevistas pessoais e documentação institucional da empresa-alvo. 

 

Já a figura 19, a seguir, traz uma representação esquemática mais detalhada do processo interno 

de Suprimentos – que vai da colocação da demanda até o efetivo pagamento -, porém exibindo 

atividades complementares ou de supervisão exercidas em algum ponto do fluxo. Nesse sentido, 

para fins deste Estudo de Caso, a área de Suprimentos subdivide-se em “Contratações” e 

“Recebimento Físico-Fiscal”. Enquanto a primeira efetua a aquisição propriamente dita, a 

segunda trata da recepção, análise e encaminhamento para pagamento do objeto contratado e 

dos decorrentes documentos fiscais de cobrança. Esta última, porém, sofre avaliação paralela 

(no fluxo) de suas atividades cotidianas, particularmente no que tange a aspectos fiscais e 

tributários, cabendo a esta, também, o repasse das informações e exigências quanto à 

necessidade de prazos legais a serem cumpridos, precisão e conteúdo de informações 

endereçadas a organismos de controle. Portanto, a lupa na figura tem o propósito de ilustrar a 

pressão e a atenção que são exercidas e dispensadas à área-alvo do Estudo. Já a área de 

Pagamentos subdivide-se em Contas a Pagar que executa a homologação dos pagamentos e a 

Tesouraria, que efetua os desembolsos. Já em uma etapa posterior, cabe à Contabilidade Geral 
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a tarefa de realizar o arquivamento definitivo das Notas Fiscais Eletrônicas, em repositório 

apropriado. 

 

 

Figura 19 – Visão expandida sobre o processo de RFF de Suprimentos 

Fonte: Criado pelo autor a partir de documentação institucional da empresa-alvo. 

  

Finalmente, após a realização de uma última sessão de entrevistas pessoais (não estruturadas), 

agora realizada com os três gestores funcionais das áreas destacadas na parte inferior da figura 

19 (Contratação, RFF e Pagamento) – com a questão de pesquisa: “quais as entradas e requisitos 

mais importantes, e as saídas e padrões de desempenho esperados de sua área?” - e de análise 

de documentação interna, o próximo ato nesta etapa é apresentar uma visão de processo de 

como a empresa em estudo espera atender (em um momento atual e sob ponto de vista ainda 

macroscópico) as exigências dos clientes (VOC), separando o fluxo em Fornecedores, Entradas, 

Processo, Saídas e Clientes do processo, e ainda incluindo parâmetros e requisitos informados 

por cada área componente. Nesse intuito, construiu-se o Diagrama SIPOC a seguir da figura 

20. 
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Figura 20 – Diagrama SIPOC com requisitos e padrões de desempenho das áreas do processo de RFF. 

Fonte: Criado pelo autor a partir de entrevistas, documentos internos e Brainstorming com os gestores funcionais. 

 

Sempre com destaque para a atividade-alvo em estudo (RFF - em vermelho), a figura 20 oferece 

uma representação visual de como funciona o processo do início ao fim, evidenciando a 

interdependência entre cada área, os pontos em comum e as operações executadas por cada 

unidade organizacional. Além disso, expõe também os requisitos de operação mais importantes 

para o processamento de materiais e informações e os padrões esperados de desempenho ao 

final de cada processo e antes da remessa para a fase seguinte. Outra vez, delineiam-se três 

grupos temáticos de performance esperada: Prazo, Custo e Qualidade. 

 

S I P O C

Fornecedores Entradas Processo Saídas Clientes

Área Requisitante

*Solicitação de Compras;

*Projeto Básico;

*Pesquisa de preço;

*Memorando de autorização

Contratação de 

Suprimentos

*Contratos firmados;

*Ata de Registro de Preços;

*Publicação nos sites de Órgãos 

de Controle

*Gestores de Contratos;

*Área de Recebimento 

Físico e Fiscal

Requisitos mais importantes: Padrões esperados de desempenho

*Empresas 

fornecedoras

*Gestores de 

Contratos

*Entrega do Material adquirido;

*Doc. de Atesto de Entrega;

*Contrato firmado;

*Nota Fiscal Eletrônica;

*DANFE;

*Certidões de Regularidade 

Fiscal Recebimento Físico 

e Fiscal (RFF)

*Registro, no sistema integrado

de gestão, da entrada da

mercadoria na empresa

(Disponibilização do material para

uso);

*Registro, no sistema intergado

de gestão, da entrada do

documento fiscal; 

*Notas Fiscais Eletrônicas

analisadas sob óptica fiscal e

tributária;

*Emissão, quando necessário, de

Notas Fiscais de Devolução, no

sistema Integrado de Gestão.

*Área de Pagamentos;

Requisitos mais importantes Padrões esperados de desempenho

Área de 

Recebimento Físico 

e Fiscal (RFF)

*Notas Fiscais Eletrônicas;

*Contratos firmados

*Documentos de comprovação 

de Regularidade Fiscal.

Pagamento ao 

Fornecedor

*Documentos de cobrança 

Homologados e liquidados;

*Recursos Financeiros

*Empresas fornecedoras;

*Contabilidade geral

(arquivamento)

Requisitos mais importantes Padrões esperados de desempenho

→Notas Fiscais enviadas antes do

vencimento;

→Exatidão dos dados cadastrais e

bancários do fornecedor externo

→ Notas Fiscais pagas na data do 

vencimento;

→NF-e pagas nos valores corretos

→Precisão;

→Planejamento;

→Antecipação

→Correção da documentação; 

→Rapidez no envio das Notas 

Fiscais após a emissão;

→Rapidez no Atesto de Recebto.

→Custo da contratação reduzido;

→Dentro dos prazos estabelecidos;

→Conforme especificações do 

requistante

→Registro da "Entrada da

Mercadoria" no mesmo instante do

recebimento do material;

→Lançamento da NF-e, no

sistema, no mesmo mês em que

tal documento foi emitido; 

→Comunicação em 24h ao

fornecedor caso o DANFE precise

ser cancelado.
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Seguindo o Roteiro, e a partir das informações até o momento levantadas, parte-se para a 

realização de Brainstorming com gestores, em nível tático e operacional, de cada área funcional 

que compõe o fluxo de valor diretamente envolvido no caso. Essa tarefa envolveu gestores de 

quatorze áreas distintas, dentre os quais representantes das áreas Contábeis, Requisitantes, 

Pagamentos, Suprimentos, Materiais, Auditoria, Riscos e Contratações, e tinha por objetivo 

trazer o maior número de contribuições e visões possíveis sobre o fluxo analisado.  

 

A intenção era que, após perceberem como sua área influencia e é influenciada pelas etapas 

prévias e subsequentes às suas, bem como requisitos operacionais, padrões de desempenho 

esperados e, sobretudo, como se agrega valor ao fluxo como um todo, esses gestores pudessem 

identificar os grandes problemas que impõe obstáculos aos resultados esperados pelos clientes 

para a atividade de Recebimento Físico e Fiscal de Suprimentos. A figura 21, a seguir, trata 

desse ponto. 

 

Pela análise da figura 21, pode-se verificar que foram destacados três grandes grupos de 

problemas que afetam as atividades de RFF e a impedem, em última análise, de cumprir 

efetivamente suas obrigações. Como visto, cada grupo englobou, por afinidade, várias não 

conformidades apontadas pelas discussões em grupo e, ao mesmo tempo, balizadas por 

parâmetros de desempenho específicos que já vinham se manifestando nas etapas anteriores, ou 

seja, Prazo, Custo e Qualidade. A análise também detectou haver uma sequência lógica de 

Efeitos Indesejáveis (problemas) que se encadeiam hierarquicamente para os resultados 

negativos apresentados pela área de RFF, que motivaram a presente pesquisa, mormente a 

questão de não cumprimento de prazos legais. Pela análise, questões estruturais envolvendo 

procedimentos e modelos de trabalho inadequados somam-se a uma conjectura econômica 

corporativa desfavorável, que impõe restrições orçamentárias e limita gastos, inclusive de 

pessoal, e impele a empresa a buscar soluções menos custosas e processos de trabalho mais 

eficientes. Em síntese, o pressuposto com o qual a pesquisa se baseia daqui pra frente é que 

apenas melhorando aspectos intrinsecamente ligados à qualidade dos processos, tornando 

estruturas, procedimentos e modelos de trabalho mais adequados à nova realidade enfrentada 

pela empresa e pela área de Suprimentos, e levando em conta o contingenciamento de recursos, 

torna-se viável reduzir o tempo despedido entre e durante as etapas do processo de Recebimento 

Físico e Fiscal e, consequentemente, fazer cumprir prazos legais e contratuais, objetivo 

principal da organização, neste momento. 
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Figura 21 – Principais problemas enfrentados pelo RFF na visão dos gestores do processo. 

Fonte: Criado pelo autor a partir de entrevistas pessoais, documentos internos e Brainstorming com os gestores 

funcionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

O prazo legal de 24 horas para comunicação aos fornecedores sobre a 
necessidade de cancelamento das NF-e não vem sendo respeitado 

A entrada da Nota Fiscal Eletrônica no sistema e na empresa vem sendo 

realizada de maneira extemporânea 

 Os prazos legais, quanto à passagem de informações fiscais às Secretarias 

de Fazenda e à Receita, vêm sendo ultrapassados.  

Tem ocorrido recebimento de materiais fora do prazo e das especificações 

 
Os pagamentos aos fornecedores ocorrem depois dos prazos 

contratualmente previstos 

 
Há possibilidade de falta de materiais críticos (desabastecimento) quando 

necessário pelas áreas clientes. 

 

A entrada da Nota Fiscal Eletrônica no sistema e na empresa vem sendo 

realizada de forma tecnicamente inadequada 

 

Há falta de formalização dos papéis e responsabilidades das áreas 
participantes do processo 

 As áreas que compõe o processo não tem pleno conhecimento do impacto 
de suas atividades para a etapa posterior 

 

A atividade de Recebimento Físico é feita de maneira descentralizada, por 

qualquer indivíduo na empresa. 

 

A atividade de recebimento físico é feita de maneira descentralizada e 

despreparada, por qualquer indivíduo na organização. 

As equipes de trabalho demonstram visão altamente departamentalizada e 
isolacionista (trabalhos em silos) 

 

Há grande quantidade de retrabalhos, ao longo do processo. 

 

Os métodos e rotinas de trabalho vigentes não combatem desperdícios no 

processo 

 

Lógica do processo de RFF baseada em informações em papel 

 

Há, por vezes, apuração inadequada de tributos, deixando a empresa 

sujeita a penalidades e sanções de órgãos fazendários. 

 Têm ocorrido, com frequência, retificações nas informações e dados 

passados pela contabilidade aos órgãos e sistemas de controle. 

 O cenário político-econômico vigente tem imposto restrições quanto ao 
aumento do quadro de pessoal 

 Decisões da alta administração impuseram maior contingenciamento de 

despesas 

Há alta incidência de multas (de valor substancial) e recomendações pelos 

órgãos de controle 

 Há risco de prejuízos financeiros aos acionistas (governo e mercado) 

 

Principais problemas enfrentados pela 

atividade de RFF sob a perspectiva dos 
gestores que compõem o processo. Grandes Problemas 
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5.4.1.3 Definindo as principais métricas de desempenho 

 

 

Como pôde ser observado na etapa anterior, considerando-se os apontamentos realizados pelos 

clientes internos e externos do processo da área de Suprimentos e aquilo que indicaram como 

Valor na pesquisa de VOC (figura 17); considerando-se os agentes e suas interações no 

Macroprocesso de Suprimentos consolidado no Diagrama SIPOC da figura 18; considerando-

se o processo de RFF (figura 19) e os requisitos e padrões de desempenho estipulados pelas 

áreas diretamente envolvidas com este processo (figura 20); e, finalmente, os grandes 

problemas apontados pelos gestores do fluxo em questão e que ascenderam após essa análise 

(figura 21), identificou-se que como ponto central a ser atacado por qualquer plano de melhoria 

proposto, encontra-se a questão do não atendimento de prazos legais, incluindo-se aí aspectos 

de ordem fiscal, contábil e contratual. 

 

Desse modo, os indicadores que serviram de base para validação da eficácia da empreitada 

giraram em torno de métricas temporais. Em outros termos, focaram em medições do fator 

“tempo” dentro do processo e, ao mesmo tempo, tais fatores representaram a convergência de 

todas as ações de melhoria de desempenho aplicadas em termos de estrutura, modelos de 

trabalho e procedimentos do processo então vigente. A seguir, são apresentadas as principais 

métricas de desempenho definidas nesta etapa, a partir de Brainstorming realizado com as 

partes interessadas e das considerações do parágrafo anterior. 

 

1 Tempo para o Primeiro Contato da NF-e com a área especialista (RFF). 

Trata-se do principal indicador para a empresa estudada e, como visto na definição da 

situação-problema (apresentada na seção 1.3) refere-se à capacidade da empresa para, 

em no máximo 24 horas após a emissão, detectar, validar e comunicar ao emitente 

(fornecedor do produto) a necessidade de cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica (NF-

e) para casos de vícios, anomalias ou inconformidades que ensejem o cancelamento da 

mesma e impeçam o recebimento das mercadorias contratadas. Nesse sentido, como o 

prazo legal vigente é de apenas 01 dia corrido para a manifestação da empresa, quanto 

mais próximo estiver a média de tempo deste indicador da meta estabelecida, menores 

as chances da ocorrência de sanções governamentais. Dessa forma, ao monitorar-se o 

tempo para o Primeiro Contato com a equipe de Recebimento Físico-Fiscal - área da 
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LTPC = ltREC - ltEM  

empresa com competência instituída para exercer esse papel de análise fiscal/tributária 

e resposta oficial ao fornecedor - pode-se, em um primeiro momento, identificar a lacuna 

de desempenho entre a tarefa da empresa-alvo e o seu atual nível de atendimento; e, em 

um segundo instante, mensurar o quanto as ações de melhoria contribuíram para a 

redução dos tempos envolvidos, garantindo que os prazos legais estabelecidos para a 

realização dessa atividade possam ser cumpridos efetivamente. Portanto, para que uma 

intervenção possa ser considerada bem sucedida, é necessário que o monitoramento do 

indicador demonstre que a empresa está conseguindo reduzir o tempo do primeiro 

contato entre fornecedor (emissor da NF-e) e a área especialista (RFF) para valores 

abaixo do prazo legalmente previsto - que é de um dia, ou 24 horas - pois só assim torna-

se possível que a empresa valide e comunique tempestivamente ao fornecedor a 

necessidade ou não de cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica por ele emitida. 

 

A fórmula para esse indicador, dada pela Equação 01, é: 

 

 

 

Onde,  

LTPC, representa a diferença de tempo decorrida entre a atividade de recebimento (que 

inclui a comunicação ao emissor) de um determinado arquivo eletrônico XML (ltREC) , 

pela área responsável pela atividade de Recebimento Físico e Fiscal, e a emissão do 

referido documento pelo fornecedor (ltEM). É mensurado em dias corridos e representa 

o Lead Time para o Primeiro Contato. Para valores menores ou iguais a 24h (t ≤ 1) o 

processo é considerado sob controle. Já como indicador de resultado desse processo, o 

panorama final é estabelecido a partir da média de todos os Lead Times de cada Nota 

Fiscal Eletrônica recebida em um determinado período (Lead Time Total), variando da 

entrada nº 1 até o último registro “n”, e sendo dado pela Equação 02: 

 

 

 

 

2 Percentual de Notas Fiscais lançadas, no sistema de gestão empresarial, no Período de 

Competência contábil/fiscal. 

LTTPC  = ∑LTPC (1 →n) 

    n 
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Representa o cumprimento de prazos contábeis e tributários específicos da empresa 

perante o Fisco (Secretarias Estaduais e Receita Federal), que monitora o adimplemento 

de obrigações relativas ao período e forma de escrituração Contábil. Uma Nota Fiscal 

lançada de maneira apropriada e de acordo com princípios e legislação contábil deve ser 

registrada no sistema no mesmo mês de sua emissão (competência).  

 

De acordo com o Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), o regime de 

competência é um princípio contábil, o qual define que os efeitos financeiros das 

transações e eventos devem ser reconhecidos nos períodos nos quais ocorrem, 

independentemente de terem sido recebidos ou pagos. Em outras palavras, as transações 

devem ser registradas nos livros contábeis e fiscais e apresentadas nas demonstrações 

financeiras no mesmo período no qual os bens foram entregues ou a Nota Fiscal emitida.  

Desse modo, toda vez que uma informação é lançada fora do prazo no sistema integrado 

de gestão (ERP), corre-se o risco de pagarem-se tributos em bases indevidas ou 

disponibilizarem-se informações fiscais não coincidentes com as informações 

contábeis, o que pode vir a gerar multas pecuniárias e juros. 

 

Nesse sentido, esse indicador também é um sinalizador importante da eficácia das 

iniciativas implementadas ao longo do processo, ao permitir a comparação com o 

modelo até então vigente, pois quanto maior o percentual de Notas Fiscais lançadas no 

período de competência, menores as chances de ocorrer incidência de multas e sanções 

financeiras pelo Fisco, menor a exposição perante outros stakeholders, e mais precisas 

(e de qualidade) as informações repassadas para órgãos de controle, governo e 

sociedade. Portanto, para que uma intervenção possa ser considerada bem sucedida, faz-

se necessário que o monitoramento deste indicador demonstre que a empresa está 

conseguindo reduzir as ocorrências de Notas Fiscais lançadas fora do Período de 

Competência. Aliás, por ser um requisito que, se não atendido, pode trazer sanções 

perante órgãos de controle externo, o ideal é que este indicador seja tão próximo quanto 

possível de 100% (IRF ≥ 90%).  

 

A fórmula do cálculo desse indicador, dada pela Equação 03, é: 

 

 

 

IRF = NFRDC      X 100 

        NFR  
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Onde: 

IRF corresponde ao índice de regularidade perante o Fisco. Todas as Notas Fiscais 

lançadas no sistema de gestão empresarial informatizado da empresa no mesmo mês da 

emissão, estarão dentro do período de competência fiscal e, portanto, em situação 

regular; NFRDC representa o número de Notas Fiscais registradas, no sistema ERP, 

dentro do período de competência; e NFR representa o número total de notas fiscais 

registradas no sistema integrado de gestão. 

 

3 Percentual de Notas Fiscais enviadas para pagamento antes do vencimento. 

Este indicador representa o nível de atendimento dos requisitos da área de Pagamentos, 

naquilo que se refere à antecedência mínima que um determinado documento de 

cobrança deve ser enviado àquela área, pelo RFF, de modo a permitir que: 1) o 

fornecedor externo receba em tempo pelo material entregue; e 2) a área opere de maneira 

mais eficiente. Assim, embora seja um indicador atrelado a um subproduto do processo 

de Recebimento Físico Fiscal, tal parâmetro é essencial para assegurar o cumprimento 

dos prazos contratuais firmados com o fornecedor. Quanto ao primeiro ponto, trata-se 

do percentual de Notas Fiscais encaminhadas para pagamento antes da data de 

vencimento, aspecto importante sob a óptica do emitente da Nota Fiscal, que forneceu 

a mercadoria. Quanto ao segundo ponto, refere-se a um parâmetro operacional da área 

de Pagamentos, advindo da pesquisa de Voz do Cliente (VOC), quanto ao tempo 

mínimo que a mesma necessita para realizar suas atividades precípuas de maneira 

adequada, sem prejudicar a qualidade do trabalho realizado. Este segundo parâmetro, 

estabelecido através de documento normativo interno, é de 05 dias de antecedência 

(inclusive) em relação ao prazo de vencimento da obrigação (t ≥ 05). Ou seja, se as 

Notas Fiscais forem remetidas àquela área com, no mínimo, 05 dias de antecedência, 

considera-se como atendido o requisito de qualidade. Contudo, caso o documento seja 

encaminhado com prazos inferiores a 05 dias  (t < 5) ou após o vencimento, considera-

se o Requisito do Cliente (e do fornecedor), respectivamente, como não atendido. 

Todavia, cabe ressalvar, documentos enviados entre 04 dias de antecedência a zero dias, 

ou seja na data do vencimento, são pagos, mas acarretam para o Cliente um impacto 

significativo na forma como o mesmo gere e distribui suas demandas. Em suma, quanto 

menor a antecedência e maior a quantidade de documentos enviados vencidos ou fora 

dos parâmetros estabelecidos, maior o número de situações urgentes e maior a 
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dificuldade de controle do processo que leva ao pagamento. Por outro lado, quanto 

maior a antecipação, mais tempo é concedido à área de Pagamentos para realizar suas 

operações. Portanto, para que uma intervenção possa ser considerada bem sucedida, faz-

se necessário que o monitoramento deste indicador demonstre que a empresa está 

conseguindo elevar o prazo de antecedência com que as Notas Fiscais são enviadas à 

área de Pagamentos, tanto em relação à data de vencimento (importante sob a óptica do 

fornecedor externo), quanto em relação ao requisito mínimo de operação (LSE) daquela 

área, que é de 05 dias. Para fins deste estudo, segundo parâmetros definidos pela área 

cliente através de Brainstorming, quanto mais próximo estiver esse indicador de 100% 

(IA e IAR ≥ 90%) melhor estará o processo. As fórmulas do cálculo desse indicador, 

dadas pela Equação 04a e 04b, são: 

 

 

a) b) 

 

Onde:  

IA corresponde ao índice de antecipação do envio da NF quanto ao vencimento da 

obrigação; NFEPAV representa o número de Notas Fiscais enviadas para pagamento antes 

do vencimento da obrigação; IAR corresponde ao índice de atendimento ao requisito 

operacional da área cliente. NFEPDR representa o número de Notas Fiscais enviadas para 

pagamento dentro do requisito de conformidade estabelecido pelo cliente (área de 

pagamentos) (t ≥ 5); e NFEP , representa o número total de notas fiscais enviadas para 

pagamento. 

 

4 Lead Time do processo de Recebimento Físico - Fiscal de Suprimentos 

Este indicador representa a síntese (o que) e o grau (o quanto) daquilo que se conseguiu 

interferir sobre o processo escolhido para intervenção, já que compreende todos os 

indicadores de tempo que vão desde a emissão da Nota Fiscal, até o envio pela área de 

Suprimentos para o pagamento no órgão competente (Contas a Pagar). Assim, como é 

o somatório de todos os tempos das etapas predecessoras, mostrará quanto de atividades 

não agregadoras de valor de fato existiam na cadeia e contribuíam para os desperdícios. 

É também um indicador que permite avaliar se as ações tomadas ao longo da jornada 

estão em conformidade com as necessidades e vozes dos clientes. Com efeito, para que 

IA = NFEPAV        X 100 

        NFEP  

IAR = NFEPDR    X 100 

        NFEP  
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LTNF = lt1 + lt2 + lt3 + (...) + ltx  

uma intervenção possa ser considerada bem sucedida, faz-se necessário que o 

monitoramento deste indicador demonstre que, primeiramente, houve redução no Lead 

Time do RFF, ou seja, que o tempo de entrega de uma Nota Fiscal, desde a sua emissão, 

à área de Pagamentos foi reduzida; e, em segundo, que houve queda da variabilidade do 

processo em comparação com o cenário anterior. A fórmula de cálculo utilizada para 

mensuração é:  

 

Indicador parcial (Equação 05): 

 

 

 

Onde: LTNF representa o tempo de processamento total (Lead Time) de uma determinada 

Nota Fiscal, desde o momento em que a mesma entra na empresa até o envio do citado 

documento para a área de Pagamentos. Já pelo lado direito da equação, cada valor 

atrelado ao lt (tempo de entrega/processamento de uma subetapa qualquer do processo 

de Recebimento Físico=Fiscal) representa um determinado momento do fluxo e uma 

atividade agregadora ou não de valor. A meta para este indicador, em dias, é: {t ≤ 

LTTatual} 

 

Indicador final (Equação 06): 

 

 

 

 

Onde: LTTy corresponde ao Lead Time Total de um determinado conjunto de Notas 

Fiscais processadas em um período “y’. Em suma, constitui-se como a média aritmética 

de todos os LTNFs (tempos de processamento total de uma particular Nota Fiscal), ou 

seja o resultado da divisão entre o somatório dos Lead Times parciais ( que vão do 

registro 1 ao registro n), pelo número de elementos do conjunto (n). 

5 Tempo para Habilitação de Pagamento ao Fornecedor (prazo de pagamento) 

Este indicador representa o tempo total decorrido até que a empresa objeto deste Estudo 

esteja apta a realizar o pagamento ao fornecedor em contrapartida ao material entregue, 

completando o ciclo do processo que se inicia com a emissão de uma Nota Fiscal pelo 

LTT = ∑LTNF (1 →n) 

                    n 
 

LTTy = LTNF1 + LTNF2 + LTNF3+ (...) LTNFn 

                                    n 
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TPNF = tpPGT - tpEM  

fornecedor e se encerra com o efetivo desembolso financeiro à empresa contratada pela 

área de Pagamentos. Sua importância está relacionada aos requisitos de qualidade do 

fornecedor externo de produtos, que também é cliente do processo em comento, pois 

atrasos em pagamentos implicam em risco de multas e protestos em órgãos de controle 

ao crédito. Tal indicador considera as condições de pagamento previstas nos 

instrumentos contratuais, normalmente estipulando como a data do vencimento um 

período entre zero e 30 dias após a data do Atesto de recebimento da mercadoria, feito 

pelo Gestor do Contrato. Contudo, caso o próprio fornecedor informe em sua Nota 

Fiscal data posterior à prevista, a área de Pagamentos retém o desembolso financeiro até 

aquela data, pois não antecipa receita aos seus fornecedores. Portanto, para fins de 

pagamento efetivo ao fornecedor, eventuais acelerações no tempo da realização da etapa 

antecedente (RFF) podem trazer benefícios como redução da variabilidade, maior tempo 

para operação da área de Pagamentos, reduzindo o “senso de urgência”, elevação no 

índice de atendimento aos Requisitos da área subsequente, aumento da previsibilidade 

e até mesmo ganhos quanto ao prazo final de pagamento; todavia, devido aos prazos 

fixos contratualmente estabelecidos e às próprias datas de vencimento estipuladas pelo 

Fornecedor, as reduções do Lead Time do Processo de RFF podem não ser proporcionais 

a reduções do tempo de habilitação para pagamento. Em suma, para que uma 

intervenção possa ser considerada bem sucedida, é necessário que o monitoramento 

deste indicador demonstre que o prazo para habilitação de pagamento ao fornecedor, 

após as ações de melhoria impetradas, foi reduzido quando comparado ao cenário 

anterior.  A Meta para este indicador é que o novo seja inferior ao atual (NTPNF ≤ TPNF 

atual). A fórmula de cálculo utilizada para mensuração, dada pela Equação 07, é:  

 

 

 

 

 

Onde,  

TPNF representa a diferença de tempo decorrido entre a atividade de habilitação de 

pagamento ao fornecedor de um determinado produto - tpPGT, pela área de Pagamentos, 

e a data da emissão da respectiva Nota Fiscal Eletrônica (tpEM). É mensurado em dias 

corridos. 
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Já como indicador de resultado desse processo, o panorama final é estabelecido a partir 

da média de todos os Tempos de Pagamento (TPT) ao fornecedor de cada Nota Fiscal 

Eletrônica recebida em um determinado período, variando da entrada nº 1 até o último 

registro “n”; e é dado pela Equação 08 a seguir: 

 

 

 

 

Finalmente, além dos indicadores centrais acima, outras formas de monitoramento do 

desempenho são apresentadas ao longo das demais fases do Roteiro. Ao explodir o Estado Atual 

em um mapa, poder-se-á perceber com maior claridade os tempos efetivamente gastos na 

execução de cada atividade operacional e entre cada procedimento realizado, ou seja, os 

Tempos de Ciclo e de Espera do processo. 

 

 

5.4.1.4 Obtendo o apoio da alta administração 

 

 

Definidos os clientes, o valor, os problemas centrais e as métricas de desempenho, é chegada a 

hora de obter o aval da alta administração para que o que foi definido seja homologado e que, 

consequentemente, as demais fases do Modelo possam ser iniciadas. Assim, a partir das 

informações até então levantadas junto aos clientes da área que realiza a atividade de 

Recebimento Físico e Fiscal, após as entrevistas citadas, as sessões de Brainstorming, e após a 

análise de documentação corporativa (como Organogramas, Manuais e congêneres), buscou-se 

obter o apoio da alta administração da empresa e outras partes interessadas - como gerentes 

funcionais de áreas envolvidas - para a execução do Projeto de Melhoria nos procedimentos e 

modelos de trabalho que permeiam e compõe o processo de Suprimentos. Nesse sentido, 

realizou-se um workshop (oficina), que culminou com a definição de quais seriam os 

patrocinadores-chave do projeto. Ou seja, aqueles a quem a equipe do projeto a ser constituída 

responderia primariamente e a quem reportariam os avanços, dificuldades e desafios 

enfrentados e onde se buscariam, quando necessário, recursos e garantias de que o projeto de 

melhoria seguiria sem interrupções e respaldado contra eventuais resistências.  

TPTNF  = ∑TPNF (1 →n) 

                         n 
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No mesmo evento, ficou estabelecido que os Patrocinadores seriam representantes do nível 

estratégico da empresa, particularmente, assessores diretos das Diretorias de Administração, 

onde está alocada a área de Suprimentos, Finanças, onde está localizada hierarquicamente a 

área de Pagamentos e um representante direto da Presidência, área que engloba a Auditoria e a 

área de Riscos Corporativos. Finalmente, ficou estabelecido, também, que ao lado desses 

componentes haveria mais dois representantes relevantes: o gerente funcional da área de 

Suprimentos, maior interessada nos resultados do empreendimento, e um representante da área 

de Organização, Sistemas e Métodos, pela experiência na área de processos e por ser o guardião 

de toda a documentação normativa interna da empresa. Estes cinco componentes compõe, 

assim, o Comitê Gestor do Projeto de Melhoria na atividade de Recebimento Físico e Fiscal, da 

área de Suprimentos. 

 

 

5.4.1.5 Definindo a equipe núcleo de implementação 

 

 

Nesta última etapa da Fase 01 do Roteiro, foi definida a equipe base que conduziu o projeto 

melhoria até o fim e a quem coube garantir a execução das decorrentes ações de monitoramento 

e controle após o encerramento. 

 

Após o envolvimento e consulta aos membros do Comitê Gestor, definido na etapa prévia, 

buscou-se em conjunto com a área que executa a atividade de Recebimento Físico Fiscal e a 

partir de Brainstorming com os clientes da mesma (ver tabela 03 e figura 22 adiante), a 

indicação de colaboradores qualificados para assumir a tarefa, respeitando suas respectivas 

competências. Na mesma oportunidade, também ficaram definidos papeis, responsabilidades e 

limites de atuação de cada indicado. Finalmente, pela complexidade e diversidade de visões e 

interesses existentes sobre a matéria, optou-se pela separação da equipe-base em duas frentes: 

uma parte da equipe responsável pelo suporte e consultoria em suas respectivas expertises; e 

outra envolvida diretamente com os processos organizacionais, isto é, os técnicos que 

efetivamente conduzem e operam as atividades no dia a dia. A tabela 03 a seguir traz os 

quantitativos alocados a cada subequipe, estabelecidos por decisão dos seus respectivos 

gestores, e atendendo a “estimativa de recursos” definidas no Contrato de Projeto (Anexo A). 
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Tabela 03 - Composição da equipe do projeto de melhoria do processo de Recebimento Físico-

Fiscal (RFF) 

Área de OS&M 4 Área de Contabilidade Geral 3

Área de Tecnologia da Informação 2 Área de Contabilidade Tributária 2

Área de Riscos Corporativos e Controles Internos 2 Área de Homologação de Pagamentos 2

Área de Auditoria 1 Área de Tesouraria 2

Área de Gestão da Mudança 1 Área de Recebimento Físico e Fiscal 4

Área de Contratações 4

Áreas Requisitantes-chave 3

Área Patrimonial 2

COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DO PROJETO DE MELHORIA DO PROCESSO DE RFF

Estrutura de Suporte Processos Organizacionais

 

Fonte: Adaptado pelo autor, a partir de documentos internos e Brainstorming com gestores funcionais de quatorze 

áreas afetadas direta ou indiretamente pelo processo analisado. 
 

Outro ponto relevante, é que os consultados estabeleceram alguns fatores críticos para os perfis 

dos membros a serem convidados a participar: os representantes indicados deveriam demonstrar 

conhecimento pleno das etapas e dos problemas relativos ao processo que participam; possuir 

capacidade analítica e estarem motivados para a jornada; demonstrar facilidade para trabalhar 

em equipe e, finalmente, reservar horário exclusivo de dois dias na semana para a dedicação 

aos papeis que lhe couberam. Além disso, a fim de clarificar aos participantes papeis e 

responsabilidades de cada um e, por conseguinte, minimizar as chances de conflitos potenciais 

de autoridade ou disputas que levem à entropia, estabeleceu-se uma representação esquemática 

visando a permitir a identificação não somente das relações hierárquicas estabelecidas, como 

as funções esperadas, conforme formato RACI. Isto é, a tipologia que define, para um projeto, 

as Responsabilidades (R), Responsabilização (A), Consulta (I) e Informação (I). A figura 22, a 

seguir, traz essa representação. 
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Figura 22 – Estrutura da Equipe Núcleo de Implementação, vinculada aos princípios RACI. 
Fonte: Adaptado pelo autor, a partir de documentos internos e Brainstorming com gestores e patrocinadores. 

 

Finalmente, a partir de todas as informações levantadas e apresentadas até aqui nas etapas 

anteriores desta Fase 01, pode-se construir o Contrato de Projeto (Project Charter), no qual 

Patrocinadores e Equipe Núcleo de Implementação podem acordar os termos e diretrizes que 

nortearão o restante da jornada. O Apêndice A, ao final desta obra, traz em detalhes esse 

instrumento. 

 

 

5.4.2 Fase 02 – mensurar e avaliar o desempenho atual 

 

 

Constituindo-se como Fase que mescla um dos principais diferenciais da metodologia Seis 

Sigma - sua imensa capacidade de coletar, lidar e tratar dados e informações por meio de 

ferramentas específicas, a fim de transformá-los em conhecimento focado -  com uma das 

técnicas mais importantes para avaliar um processo em particular. – o VSM (Mapeamento do 
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Fluxo de Valor), a Fase 02 visa a mensurar e avaliar o desempenho atual da organização, para 

um Fluxo de Valor selecionado. Esta Fase contribui diretamente para o alcance do 2º Princípio 

Lean – Identificar o Fluxo de Valor - haja vista que permite identificar, através de aparato visual 

e estudo dos tipos de desperdícios e atividades que agregam ou não valor, a Cadeia de Valor, 

desde o início de qualquer processo até a entrega do bem ou serviço ao cliente final.. É neste 

ponto em que um problema identificado é traduzido em para uma forma mensurável, objetiva 

e compreensível por todos. Com base nessas descobertas, os esforços de melhoria podem ser 

melhor canalizados e compartilhados para que todos entendam o tamanho da lacuna e do 

problema. 

 

 

5.4.2.1 Identificando o fluxo a ser melhorado 

 

 

Conforme apresentado na Fase 01, seção 5.4.1.2, o macroprocesso de Suprimentos engloba 

desde o planejamento das aquisições até o encaminhamento das Notas Fiscais de cobrança para 

pagamento ao fornecedor, passando pela Contratação, Gestão de Fornecedores, Gestão de 

Contratos, Administração de Materiais e Estoques, Priorização de demandas e, finalmente, o 

Recebimento Físico Fiscal. A figura 18 apresentou esse Macro Processo e suas interelações 

com as áreas e partes interessadas, enquanto as figuras 19 e 20 expandiram essa percepção, ao 

mostrar maior aprofundamento do fluxo sequencial do processo. Nesse sentido, ficou 

caracterizado que o Macro Processo de Gestão de Suprimentos compreende a rede de processos, 

comunicações e operações que possibilitam levar produtos ou serviços, no tempo e no espaço, 

da Requisição do cliente interno (demanda) até o recebimento do pagamento no caixa 

(Tesouraria), em uma visão administrativa. Contudo, para fins deste Estudo de Caso, o Fluxo 

de Valor a ser melhorado envolveu atividades mais focadas e que, efetivamente, faziam parte 

do processo de RFF. Em suma, o presente Estudo concentrou suas ações de melhoria, antes de 

tudo, no fluxo de suprimentos, informações e documentos desde o momento em que os mesmos 

são recebidos na empresa-alvo, até o momento em que os documentos fiscais são remetidos 

para pagamento no órgão competente, mas sem, contudo, abster-se de considerar e incluir em 

seus diagnósticos, discussões, proposições e alternativas de solução, atividades que influenciam 

ou sofrem influência dos desdobramentos e ações da área principal estudada, como Pagamento, 

Contabilidade ou o próprio Requisitante. Afinal, tudo começa com a manifestação e 

formalização do interesse em adquirir algum produto. 
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5.4.2.2 Identificando métodos vigentes de mensuração 

 

 

Após a coleta de evidências in loco - através de pesquisa em documental referente à atividade, 

como Instruções de Trabalho e planilhas de controle, observação participante, e entrevistas 

pessoais pontuais com a equipe que operacionalizava o processo de RFF - , identificou-se que 

há formas simples, porém eficazes, de monitoramento do desempenho do fluxo de informações. 

Simples, porque são baseadas em planilhas eletrônicas alimentadas manualmente. Eficazes 

porque dispõem de dados sobre o andamento (passo), dentro da área, de documentos fiscais e 

o status em determinado momento (Recebimento Fiscal). Pode-se também determinar, a partir 

de análises mais detalhadas e uso de filtros o ritmo de trabalho da área, de cada técnico ou do 

processo, incluindo o volume mensal de trabalho, a média de atendimento por atividade, e o 

tempo de processamento de cada Nota Fiscal. A tabela 04 traz um extrato de uma planilha usada 

para monitoramento de indicadores. 

 

Tabela 04 – Planilha de controle de registro e andamento de Notas Fiscais na área de RFF. 

 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de planilha originalmente utilizada pela área em estudo. 

 

Por outro lado, verificou-se também que o fluxo de bens (chegada do item) à empresa – isto é 

o Recebimento Físico – não é mensurado apropriadamente, pois quem efetivamente recebe as 

mercadorias (área ou pessoa) não é o mesmo que efetua o registro dessa atividade no sistema 

integrado de gestão da companhia (ERP), a cargo da equipe do RFF. Desse modo, o indicador 

mensura, mas não corresponde à realidade, pois só consegue captar o momento em que o 

documento de cobrança chega às mãos da equipe do RFF, mas não o da sua efetiva chegada 

(bem como da mercadoria) à empresa, ou do tempo em que a mercadoria passou em transporte 

desde a origem até o destino, por exemplo. 

 

Finalmente, observou-se que, a despeito de existirem procedimentos manuais, uma grande base 

de dados vem sendo subutilizada que é o Sistema ERP da companhia. Embora ele disponha de 

DATA HORA
Nº DA 

NF 
ÁREA GESTORA FORNECEDOR

NÚMERO 

DO 

CONTRATO

VALOR 

TOTAL DA 

NF (R$)

TÉCNICO 

ENVIO PARA 

AUTORIZAÇÃO 

DO GESTOR

RETORNO DA 

AUTORIZAÇÃO 

DO GESTOR

ENVIO PARA 

PAGAMENTO

04/01/11 10:14 11608 PATRIMÔNIO JOÃO DA SILVA LTDA 555/2010 7.500,00 ANDRÉIA 04/01/2011 10/01/2011 11/01/2011

04/01/11 10:14 11609 MANUTENÇÃO ALL LIGHT S/S 427/2008 15.990,00 ANDRÉIA 04/01/2011 10/01/2011 11/01/2011

04/01/11 11:37 31 COMPRAS COMERCIAL S/A 041/2004 1.621.235,06 EDUARDO 10/01/2011 13/01/2011 14/01/2011

04/01/11 11:38 31 DISTRIBUIÇÃO ADVOCACIA DA SILVA 014/2004 1.351.760,25 EDUARDO 10/01/2011 13/01/2011 14/01/2011

04/01/11 11:37 30 TRANSMISSÃO BONS MATERIAIS LTDA 018/2004 314.668,11 EDUARDO 10/01/2011 13/01/2011 14/01/2011

04/01/11 11:37 32 GERAÇÃO DU BOM ME 013/2004 1.188.377,05 EDUARDO 10/01/2011 13/01/2011 14/01/2011

04/01/11 12:13 1 LOGÍSTICA LAPIS DE COR MEI 035/2004 654.266,46 EDUARDO 10/01/2011 13/01/2011 14/01/2011

04/01/11 12:35 2459 ENGENHARIA 100% ENERGIA LTDA 551/2010 574.901,97 ALEXANDRE 12/01/2011 18/01/2011 19/01/2011
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grande montante de dados, os quais permitiriam obter informações e diagnósticos precisos e 

mais fidedignos sobre o processo de RFF, pouco se é aproveitado, seja porque as pessoas tem 

baixa familiaridade com o uso do mesmo, seja porque são poucos os documentos lá inseridos 

digitalmente, o que motiva a existência de uma lógica de uso e trâmite de papel.  

 

 

5.4.2.3 Mensurando métricas de desempenho e estabelecendo o nível de performance atual 

 

 

Esta etapa teve por objetivo coletar dados e estabelecer o nível de desempenho então vigente 

do processo através da mensuração tanto dos indicadores principais elencados na Fase 01, 

quanto outros correlatos que contribuíam para a construção do quadro de desempenho então 

vigente da companhia. A análise e todas as métricas utilizadas foram realizadas tendo por base 

ferramentas de controle estatístico (como Gráficos de Controle, Histogramas e Pareto) e 

registros cruzados contidos tanto em planilhas eletrônicas de controle, quanto no sistema 

automatizado e integrado de gestão corporativo, e envolveu toda a população de 5.000 Notas 

Fiscais recebidas ao longo dos 12 meses do ano de 2011. Para fins de análise comparativa, todos 

os resultados dessa fase estão destacados no Capítulo 06. 

 

A tabela 05 adiante apresenta visão ilustrativa do mecanismo de controle do fluxo e status do 

processo. Na parte superior, a planilha retrata os dados brutos sobre cada NF-e que adentra a 

empresa, incluindo número de referência, valores monetários, data da emissão, data da entrada 

no RFF, data do lançamento no Sistema Integrado de Gestão, data do envio para colher Atesto 

e Autorização de pagamento, e o respectivo retorno do Gestor do contrato, data do envio para 

pagamento na área subsequente e a data do vencimento da cobrança. Por outro lado, a parte 

inferior transforma esses dados em informações mais objetivas e qualitativas, possibilitando 

análises e permitindo avaliação detalhada sobre o desempenho da área face a seus clientes 

internos e externos em fatores como: tempo para o Primeiro Contato do documento e cobrança 

com a área especialista (RFF); tempo de lançamento antes e após o Período de Competência 

Contábil; tempo da NF com o Gestor do Contrato; tempo em Análise Técnica; situação quanto 

ao atendimento dos requisitos da área de pagamento; prazo para habilitação de pagamento ao 

fornecedor e o Lead Time do processo. Finalmente, a legenda da planilha apresenta indicadores 

básicos, com o intuito de facilitar a compreensão do analista, particularmente Média, Moda, 

Mediana e o Desvio-Padrão da população.  
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Tabela 05 – Planilha de controle de indicadores de desempenho do processo da área de RFF 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo autor, a partir do cruzamento de dados entre as diferentes formas de controle na empresa. 
 

 

5.4.2.4 Mapeando o fluxo de valor (estado atual) 

 

 

Com o estabelecimento dos dados quanto ao Estado Atual da organização, e de seus valores 

quantitativos de desempenho, faz-se necessário que o mesmo seja explodido em um grande 

Mapa visual de tudo que fora levantado, através de técnicas de descrição do processo. 

 

Na empresa estudada, o Mapa do Estado Atual foi construído através de análise documental, 

observação atenta do funcionamento do fluxo transversal, e mensuração (cronometragem) 

diretamente no gemba a fim de aprofundar as mensurações apresentadas na etapa anterior. Deste 

modo, foi possível identificar, para o fluxo de uma única unidade de trabalho, neste caso uma 

Nota Fiscal, os tempos efetivamente gastos no processamento da mesma (Tempo de Ciclo) e os 

tempos de fila não agregadores de valor (Tempo de Espera). Consequentemente, a partir do 

somatório desses elementos, foi possível compreender melhor como se dão os relacionamentos 

que iriam compor o Lead Time de RFF (desde a emissão da Nota Fiscal até o envio para a área 

Referência Valor da NF
Data da 

Emissão

Data de 

Entrada no 

RFF

Data do 

Lançamento 

da NF

Envio para 

Autorização

Retorno da 

Autorização

Envio para 

Pagamento
Vencimento

165028 R$ 680,40 01/01/2011 10/01/11 10/01/2011 10/01/2011 11/01/2011 11/01/2011 25/01/2011

3553 R$ 15.472,78 01/01/2011 10/01/11 18/01/2011 13/01/2011 17/01/2011 20/01/2011 18/01/2011

3554 R$ 51.505,48 01/01/2011 10/01/11 28/01/2011 13/01/2011 17/01/2011 31/01/2011 28/01/2011

210111 R$ 259,14 01/01/2011 21/01/11 21/01/2011 21/01/2011 24/01/2011 24/01/2011 21/01/2011

591817 R$ 5.577,73 01/01/2011 16/02/11 17/02/2011 16/02/2011 17/02/2011 17/02/2011 17/02/2011

591816 R$ 2.721,46 01/01/2011 16/02/11 17/02/2011 16/02/2011 17/02/2011 17/02/2011 17/02/2011

508101 R$ 1.200,00 02/01/2011 17/01/11 18/01/2011 17/01/2011 19/01/2011 19/01/2011 18/01/2011

Tempo 1º 

contato com 

o RFF

Tempo entre a

emissão e o

lançamento da

Nota Fiscal

Tempo de

Lançam. após o 

período de

competência

Situação quanto ao 

princípio contábil de 

Competência

Tempo 

com o 

Gestor

Trâmite 

dentro da

área de

RFF

Adequação aos

Requisitos de

prazo da àrea

de Pgtos.

Situação 

quanto ao 

Requisito de 

Pagamento

Tempo de 

pagamento 

ao 

Fornecedor

Lead Time do

Processo de

Recebimento 

Físico-Fiscal

9 9 0 DENTRO DA COMPETÊNCIA 1 1 14 ATENDE 24 10

9 17 0 DENTRO DA COMPETÊNCIA 4 10 -2 NÃO ATENDE 19 19

9 27 0 DENTRO DA COMPETÊNCIA 4 21 -3 NÃO ATENDE 30 30

20 20 0 DENTRO DA COMPETÊNCIA 3 3 -3 NÃO ATENDE 23 23

46 47 18 FORA DA COMPETÊNCIA 1 1 0 NÃO ATENDE 47 47

46 47 18 FORA DA COMPETÊNCIA 1 1 0 NÃO ATENDE 47 47

15 16 0 DENTRO DA COMPETÊNCIA 2 2 -1 NÃO ATENDE 17 17

11,89 16,30 7,38 3,73 7,97 27,11 19,87

24,08 20,75 18,76 7,40 13,53 26,46 26,31

1 7 0 1 1 22 7

6 12 0 2 5 21 14

DESVIO PADRÃO

MODA

MEDIANA

MÉDIA

DESVIO PADRÃO

MODA

MEDIANA

MÉDIA MÉDIA

DESVIO PADRÃO

MODA

MEDIANA
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de Pagamentos) e o Lead Time do processo de Pagamento (desde a emissão da Nota Fiscal, até 

o efetivo pagamento monetário ao fornecedor das mercadorias). Finalmente, foi possível 

representar o fluxo de comunicações e a direção do trabalho, bem como os possíveis gargalos 

desse fluxo. O quadro 02 a seguir traz a legenda para compreender o Mapa e a figura 23 na 

sequencia traz o próprio VSM, sempre representado em tempos médios. 

 

 

Quadro 02 – Legenda para compreensão e leitura do Mapa do Estado Atual do Processo (VSM). 

Fonte: Adaptado pelo autor, a partir de Tapping; Shuker (2010). 

 NF-e Nota Fiscal Eletrônica

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

TC Tempo de Ciclo

TE Tempo de Espera

Número de trabalhadores envolvidos com o processo

Banco de Dados

Fluxo empurrado

Tempo de Espera

Caixa de Processo/atividade

Caixa de dados do processo/atividade

Fluxo de Informações manuais

Fluxo de Informações eletrônicas

Produtos acabados para o cliente

Fornecedor ou Cliente externo

Atividade potencialmente Agregadora de Valor (VA)

Atividades que não agregam valor, mas que são necessárias.

Atividades potencialmente Não Agregadoras de valor (NVA)



  

 

Figura 23 – Mapa do Estado Atual do Processo (VSM) do Processo que vai da emissão da Nota Fiscal até o Pagamento ao fornecedor. 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Tapping; Shuker (2010), e de observações e medições junto ao pessoal do gemba (local onde as coisas acontecem).

t= horas corridas 

1
1

5
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O processo de Recebimento Físico e Fiscal - que permite, em última instância, que a 

transferência dos recursos monetários seja realizada à empresa contratada para fornecer 

produtos - tinha início com o envio da mercadoria adquirida para a área requisitante, 

acompanhada obrigatoriamente de uma Nota Fiscal ou um Documento Auxiliar da Nota Fiscal 

Eletrônica (DANFE), em papel, – para fins de resguardar legalmente a livre circulação de 

mercadorias. A partir do recebimento, o Requisitante encaminhava o DANFE para a área de 

RFF. Enquanto isso, a versão digital da própria Nota Fiscal (denominado “XML”) era 

encaminhada pelo fornecedor. Na prática (por motivos e métodos diversos que podem ser vistos 

na etapa de “Evidenciar Problemas Específicos”, adiante) ambos os documentos eram tratados 

ao longo do fluxo de trabalho. Na média, como visto no VSM, a chegada dessas Notas ocorria 

a uma taxa de 14 por dia, ou 0,6 por hora. Esse era também o ritmo da demanda do cliente 

(tempo takt). Contudo, embora os dados do Mapa estejam plotados em horas corridas para fins 

de facilitação de visualização e contagem, caso fosse-se utilizar cálculos em horas úteis, 

considerando o mês como tendo 20 dias de trabalho e o tempo de trabalho disponível líquido 

diário de 8 horas, ter-se-ia, aproximadamente, 2,60 Notas Fiscais que deviam ser processadas 

por hora útil. 

 

Depois de decorrido um período de espera desde a emissão, as NFs chegavam ao RFF (via 

correio eletrônico ou convencional) para serem protocoladas, registradas e distribuídas para um 

técnico especialista. O protocolo era feito no verso da Nota Fiscal (versão impressa), enquanto 

o registro de seus dados e do técnico que a recebia era feito, manualmente, em uma planilha 

eletrônica. Esta atividade levava cerca de 20 minutos, enquanto a passagem para a próxima 

durava, em média, 30 minutos (tempo de espera).  

 

Na sequência, a análise técnica era realizada e compreendia a avaliação e a checagem da NF 

sobre a óptica fiscal e tributária. Depois da checagem realizava-se, em ato contínuo, a Entrada 

da Mercadoria (lançamento Físico) e a Entrada da NF-e (lançamento fiscal) no Sistema 

Integrado e Informatizado de Gestão Empresarial (ERP) por um mesmo colaborador da área de 

RFF, o que gerava uma série de riscos de segregação de funções perante órgãos de auditoria, 

além de evidenciar a entrada intempestiva do material na empresa, pois quem recebia o material 

não era a mesma pessoa que fazia ambos os lançamentos. Finalmente, após os lançamentos, 

encaminhava-se a documentação para a área Gestora da contratação para as providências 

cabíveis. Todo esse procedimento tinha tempo de ciclo de 65,36 horas e um tempo de fila para 

a próxima etapa de 4 horas. Esse tempo de 4 horas também era utilizado para estabelecer o 
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“passo” do fluxo para uma quantidade agrupada, prática e melhor gerenciável de trabalho. Em 

síntese, a cada intervalo de 4 horas, um Malote contendo o equivalente a essa carga de trabalho, 

cerca de 10 Notas Fiscais, era enviado para ser processado mais adiante. 

 

Quando a Nota Fiscal chegava à mão do Gestor daquela contratação (e que também era o 

requisitante do material), cabia ao mesmo contrapor aquele documento à luz de todas as 

Cláusulas contratuais firmadas, a fim de checar se – aspectos fiscais/tributários à parte – as 

mesmas haviam sido cumpridas. Tendo o mesmo se certificado de que os critérios foram 

atendidos, o mesmo devia atestar (carimbando e assinando) no verso do DANFE que o material 

fora recebido conforme previsto e, ao mesmo tempo, escrever que autorizava o pagamento ao 

contratado. Sanado este ponto, devia devolver o DANFE para a área de RFF para que os 

trâmites finais fossem tomados, a fim de endereçar o pagamento. Todavia, caso houvesse 

alguma inconformidade, o mesmo também devia relatar no verso da NF e devolver para a área 

de RFF, de modo que esta estornasse os lançamentos. Esta atividade levava, em média, de 89,02 

horas para ser executada pelo Gestor e eram recebidas, também em média, a cada 30 minutos 

pela área de suprimentos, proveniente de dezenas de áreas Gestoras na empresa. Pelo exposto, 

já ficava delineado ser tal atividade (necessidade de atesto pelo gestor) um gargalo do processo, 

pois as 93,52 horas envolvidas com a atividade - desde o envio ao gestor, até o retorno do 

documento fiscal - era prazo maior até mesmo que a atividade de análise fiscal pelo RFF (65,36 

h), rotina mais complexa. 

 

Finalmente, encerrando o ciclo pertinente à área de suprimentos e ao processo de RFF, a NF 

atestada e autorizada (ou rejeitada) pelo Gestor retornava para revisão de impostos retidos, 

verificação da presença dos comentários do Gestor, cópia de arquivos e documentos gerados 

no processo, e encaminhamento para etapa seguinte, já no escopo da área financeira. Essa etapa 

apresentava tempo de ciclo médio de 34,4 horas, mas respeitando o mesmo “pitch” de 4 horas 

para envio à próxima etapa. Nesse sentido, sob o escopo da área de suprimentos, pode-se 

concluir que o Lead Time parcial do processo, apenas atinente ao Recebimento Físico-Fiscal, 

era de 476,88 horas (ou 19,87 dias corridos), contados do momento da emissão da Nota Fiscal, 

até o do envio para pagamento na área financeira. 

 

Por outro lado, embora fora do âmbito de suprimentos e, portanto, sem possibilidade de 

ingerência direta da área de RFF, é importante destacar a continuidade do fluxo. Nesse sentido, 

a área de pagamentos recebia o DANFE e fazia a homologação do pagamento, desbloqueando 
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o lançamento fiscal no sistema ERP. A partir daí, encaminhava a documentação para a 

Tesouraria que fazia a liquidação do pagamento e o remetia, via Transferência Eletrônica de 

Dados bancários (TED ou EDI – Electronic Data Interchange) para a conta bancária informada 

pelo fornecedor contratado, encerrando o ciclo em sua vertente externa. Internamente, o ciclo 

era encerrado com o arquivamento do DANFE em arquivos (físicos) e da Nota Fiscal Eletrônica 

(XML) em repositórios digitais em servidores da área de Contabilidade por cinco anos. Como 

visto no VSM, o tempo em média que uma Nota Fiscal permanecia na área de pagamento para 

ser processada era de 173,76 horas o que levava a um Lead Time Total do Processo de 650,64 

horas ou 27,11 dias corridos, contados desde a emissão até o efetivo recebimento, pelo 

fornecedor, do dinheiro devido.  

 

Em resumo, tem-se, portanto, os seguintes indicadores dessa etapa, resumidos na figura 24 a 

seguir (em tempos médios): 

 

a) Tempo de Ciclo (RFF) = 0,33 + 65,36 + 89,02 + 34,4 = 189,11 horas 

b) Tempo Total de Ciclo (RFF + Pagamento) = 362,87 horas 

c) Tempo de Espera (RFF) = 278,77 + 0,5 + 4 + 0,5 + 4 = 287,77 horas 

d) Tempo Total de Espera (RFF + Pagamento) = 287,77 horas 

e) Lead Time RFF = 476,88 horas 

f) Lead Time Pagamento = 650,64 horas 

g) Tempo Takt = 2,60 Notas Fiscais por hora/útil; 

h) Pitch = 4 horas, ou 10,4 Notas Fiscais por malote. 

 

 

Figura 24 – Extrato do VSM no que tange ao estudo dos tempos médios de ciclo e de eficiência do processo. 

Fonte: Criado pelo autor. 

 

5.4.2.5 Evidenciando problemas específicos 
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A partir da visualização de maneira simples do modo como as atividades se desenrolavam na 

empresa, pôde-se expandir a participação na atividade de compreensão dos problemas 

existentes para um número maior de indivíduos, envolvendo, também, o pessoal operacional de 

cada área afetada direta ou indiretamente pelo processo de Recebimento Físico e Fiscal de 

Suprimentos. Nesse sentido, utilizou-se a técnica do Brainstorming, a fim de identificar e 

entender os problemas específicos com que cada ente se deparava. Essas reuniões foram 

organizadas de modo a envolver representantes de todas as áreas que compunham e interagiam 

(direta ou indiretamente) com o processo, no intuito de identificar os problemas, levantar suas 

causas e, então, indicar as alternativas de solução. Com base nessas sessões, pôde-se elencar 

toda a sorte de problemas experimentados pelos participantes em suas rotinas diárias.  

 

Como visto a seguir no quadro 03, na sessão de Brainstorming realizada junto ao pessoal do 

gemba, mais de 70 problemas foram relatados, envolvendo questões relacionadas, por exemplo, 

a fatores como: infraestrutura logística, capacitação, regulamentação, estrutura organizacional, 

conformidade processual, desenvolvimento e adaptação tecnológica, entre outras.  

 

EFEITOS INDESEJADOS (PROBLEMAS) 

EI 01 - Gap entre o recebimento presencial e o recebimento físico no ERP (lançamento fora do prazo) 

EI 02 - NF recebida sem solicitação de compra 

EI 03 – Não há conferência da NF com o Pedido de Compra 

EI 04 - NF recebida sem Contrato ou aditivo 

EI 05 - Não utilização do ERP para entrada de material 

EI 06 - Atraso no envio/recebimento do contrato para/pelas áreas 

EI 07 - Espaço físico e infraestrutura inadequada para o recebimento de suprimentos. 

EI 08.1 - Equipes que fazem parte da estrutura para receber não estão integradas 

EI 08.2 - Equipes não estão capacitadas para recebimento 

EI 09.1 - Empresa não conhece a sua capacidade de recebimento 

EI 09.2 - Empresa não obriga aos fornecedores o planejamento das suas entregas 

EI 10 - Necessidade de planejamento de entrega 

EI 11 - Receber NF-e, material e DANFE intempestivamente. 

EI 11.1.1 - Receber material sem nota  

EI 11.1.2 - Receber nota sem material  

EI 11.2 - O XML e o DANFE não chegam tempestivamente  

EFEITOS INDESEJADOS (PROBLEMAS) – continuação 

EI 11.3 - Receber somente com a NF da Transportadora 

EI 11.4 - Esperar pelo DANFE para fazer a Entrada da Mercadoria e Lançamento da NF-e no ERP 
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EI 11.5.1 - Receber NF-e, material e DANFE intempestivamente. 

EI 11.5.2 - Essas atividades não deveriam ser realizadas já que não existe o DANFE  

EI 12 - Receber material com erro no DANFE/NF-e 

EI 14.1 - Registro da entrega do material na data incorreta (relacionado à estrutura) 

EI 14.2 - Registro da entrega do material na data incorreta (relacionado ao conhecimento) 

EI 15 - Equipamentos para recebimento inadequados/ineficientes 

EI 16 - Receber Material de demonstração / amostra sem Nota fiscal 

EI 17 - Ativo registrado como um item e NF-e recebida em partes desse ativo 

EI 18 - Todos os recebimentos e aprovações são realizados no DANFE 

EI 19.1 - Horário de entrega limitado em virtude dos vários prédios e sua localização 

EI 19.2 - Registrar objetos com códigos incorretos (IVA, NCM, imposto, etc.). 

EI 20 - Receber DANFE e XML e não se sabe qual área solicitou 

EI 21 - As áreas solicitantes recebem material/ativo e não tomam providencia 

EI 22 - Áreas da empresa que recebem o DANFE e XML não sabem para onde encaminhá-los  

EI 23 - Fornecedor ignora a necessidade de preenchimento do campo complementar 

EI 24.1 - Excessiva Descentralização do recebimento de materiais (visão RFF) 

EI 24.2 - Excessiva Descentralização do recebimento de materiais (visão Empresa) 

EI 25 - Ativos e materiais não são testados pelas áreas solicitantes no ato do recebimento 

EI 26 - Recebimento ocorre no local diferente da analise 

EI 27 - Não existe área para carga e descarga 

EI 31 - Considerar e analisar o DANFE enviado por e-mail 

EI 32 - Distribuição dos trabalhos de RFF pelo protocolo da área 

EI 33 - Sites de consultas obrigatórias bloqueados 

EI 34 - Não existe uma uniformidade de entendimento sobre como proceder com o DANFE 

EI 35 – Normas e procedimentos inexistem ou estão desatualizados quanto à realidade da NF-e. 

EI 36.1 - Fornecedor não encaminha o XML 

EI 36.2 - Fornecedor envia o XML para o lugar errado 

EI 37 - Fornecedor bloqueado no ERP 

EI 38 - Fornecedor não está cadastrado no ERP 

EI 39 - Documentação que acompanha o DANFE incompleta/inconsistente 

EI 40 – Pedido de Compras não existe no ERP. 

EI 41 - CNPJ do contrato não confere com a Nota Fiscal 

EI 42.1 - Pedido de Compra elaborado com dados inconsistentes/incorretos 

EI 42.2 - Problema no pedido de compra 

EI 43 - Necessidade de atestar tecnicamente pela área solicitante 

EI 44 - Teste de laboratório antes do Ateste 

EI 45.1 - Atraso no envio do Atesto/autorização de pagamento para o RFF (visão pertinência) 

EI 45.2 - Atraso no envio do Atesto/autorização de pagamento para o RFF (visão trâmite processual) 

EI 46 - Atraso no tramite de documentos pelo MALOTE 

EI 47 - Área solicitante sem verba para lançamento da Entrada da Mercadoria no Sistema 

EI 48 - Pedido bloqueado 

EFEITOS INDESEJADOS (PROBLEMAS) - continuação 

EI 49 - Contrato não consta no ERP 

EI 50 - Certidões fora do prazo de validade 
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EI 51 - Problema no cadastro do fornecedor (37/38) 

EI 52.1 - Categoria da NF-e (IVA) inconsistente (visão Pessoas) 

EI 52.2 - Categoria da NF-e (IVA) inconsistente (visão Sistemas de TI) 

EI 53 - Lista NCM (Código Comum do MERCOSUL) incompleta/inconsistente 

EI 54 - Diferença de alíquota e pagamento de multa 

EI 55 - Registro da FATURA fora do período de competência 

EI 56 - Inconsistência no código do material 

EI 57 – Recebimento Físico e Fiscal fora dos prazos legais e com inconsistências 

Quadro 03 – Problemas relatados à Equipe Núcleo do Projeto, pelo pessoal operacional das áreas envolvidas. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em sessão de Brainstorming. 

 

Finalmente, a partir dessas percepções advindas do pessoal do gemba (chão de fábrica) e da 

observação crítica do fluxo de valor atual pela Equipe Núcleo, é que se pôde, na Fase 03, não 

apenas levantar as causas para esses Efeitos Indesejados, como aprimorar o VSM, a fim de 

evidenciar desperdícios e atividades que potencialmente não agregavam valor ao processo e 

que, portanto, seriam passíveis de eliminação. 

 

 

5.4.3 Fase 03 – análise dos efeitos indesejados e causas-raiz 

 

 

Em linhas gerais, o objetivo dessa Fase é dar sentido aos dados coletados na etapa anterior, 

encontrando eventuais padrões que possam direcionar os esforços para causas-raiz que serão 

abordadas no estágio seguinte. Com efeito, é ao longo desta Fase que a Teoria das Restrições 

se faz presente, sobretudo através da ferramenta utilizada para identificar as causas dos 

problemas que precisam ser resolvidos, a Árvore da Realidade Atual. Cabe esclarecer, todavia, 

que por ainda estar atrelada ao Estado Atual e à maneira como as coisas são feitas no momento 

presente, esta Fase permanece, no Modelo conceitual utilizado, vinculada ao Princípio Lean de 

Identificação do Fluxo de Valor.  

 

 

 

 

5.4.3.1 Identificar todas as possíveis causas para os problemas, relacionando cada efeito 

indesejado a cada causa. 
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Após os problemas evidenciados no quadro 03, pretendia-se que para cada Efeito Indesejável 

fossem levantadas todas as possíveis causas. Mais uma vez, a utilização da técnica de 

Brainstorming foi parte essencial do método para obter esse resultado e, neste caso, a procura 

por causas potenciais constituiu o tema da segunda reunião geral com os participantes (como 

detalhado na Fase anterior). 

 

A partir da análise do VSM construído, das reuniões com o pessoal operacional, da análise de 

material institucional de Organização, Sistemas e Métodos, da observação atenta dos 

mecanismos de trabalho, e da tabulação e consolidação criteriosa de todos os dados estatísticos 

e informações coletados até aquele momento, pôde-se iniciar os procedimentos para 

compreender não somente o fluxo então atual, como delinear estruturas de ligação entre cada 

Defeito (Efeito Indesejável). Para isso, pela grande quantidade de itens elencados pelo grupo 

de trabalho, utilizou-se a técnica da TOC denominada Árvore da Realidade Atual (ARA), 

visando a identificar os fatores que, entre si, interagiam para produzir outros problemas em 

níveis descendentes ou ascendentes.  

 

Nesse sentido, construiu-se a ARA representada pela figura 25 a seguir. Como se observa, a 

Árvore da Realidade Atual não somente relaciona os Efeitos Indesejáveis entre si, em uma 

relação de causa e efeito, como permite - após a validação pelo grupo em atividade de 

Brainstorming – identificar possíveis “Problemas-Raiz”, ou causas primárias potenciais para os 

problemas expostos. Na figura citada, esses efeitos causadores encontram-se na base da árvore 

ou no limite inferior de cada ramo; podem também ser aqueles que possuem maior quantidade 

de setas saindo, de modo que sua presença influencia e/ou sofre influência no gráfico. 

 



 

 

Figura 25 – Árvore da Realidade Atual (ARA) criada para identificar Efeitos indesejáveis e seus inter-relacionamentos. 

Fonte: Criado pelo autor. 

1
2

3
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Por outro lado, após a leitura em conjunto da ARA pela Equipe Núcleo, percebeu-se que parecia 

haver lacunas no preenchimento ou conectores importantes para a compreensão aprofundada 

dos problemas e do relacionamento entre os entes que estavam faltando. Havia, por exemplo, 

EIs ainda longe da base que não possuíam uma explicação/relação coerente com os demais 

problemas citados originalmente no quadro 03, ou que não possuíam explicação lógica para sua 

existência; ou seja, havia a ausência de um fator causal claro (caso dos EI 01 e 02).  

 

Nesse sentido, visando a realizar um “ajuste fino” e exaustivo na ARA, demandou-se aos 

participantes da sessão de Brainstorming que para cada um dos problemas elencados no quadro 

03 que indicassem as possíveis causas. A ferramenta utilizada para a tarefa foi os “Cinco Por 

quês”, visando a levar os participantes, em suma, a pensarem sobre o problema de uma maneira 

mais aprofundada, através do simples ato de perguntar seguidamente. Após as colocações de 

cada membro, consolidaram-se os resultados em um quadro. Percebeu-se, contudo, que houve 

problemas que não precisaram ou não puderam ter seus cinco questionamentos respondidos 

pelo grupo.  

 

No quadro a seguir, para todos os problemas indicados no quadro 03, foram levantados entre 

01 e 05 elementos potencialmente causadores. Como pode ser observado, os Problemas estão 

na coluna à esquerda, enquanto os possíveis “Porquês” estão à direita, sequencialmente de 

acordo com o nível de aprofundamento das questões. O quadro 04, portanto, apresenta todas as 

causas potenciais para cada problema (Efeito Indesejado - EI) específico elencado no quadro 

03 da Fase 02. 

 

 CINCO POR QUÊS 

EI. 1º 2º 3º 4º 5º 

1 

Recebimento físico no 

ERP não é realizado no 

momento do recebimento 

do material. 

Receber NF-e e material sem processo de compra finalizado (EI 58) 

2 

Solicitante realiza 

atividades que são 

atribuições do setor de 

compras, como contratar 

diretamente o fornecedor, 

esperando ser 

reembolsado (EI 59). 

 

 

 

Desconhecimento do 

processo e dos papéis e 

responsabilidades. 

(EI 60) 

Porque ele sempre 

tem urgência em 

receber o material. 

(EI 61) 

Planejamento inadequado de 

materias (Só descobre 

quando o material termina).  

(EI 62) 

 CINCO POR QUÊS (continuação) 
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EI. 1º 2º 3º 4º 5º 

3 

 

No ato do recebimento 

não há verificação do 

pedido de compra 

Porque diversas áreas 

na empresa realizam 

recebimento.  

Não existe definição da Alta Gestão das áreas que 

podem realizar recebimento. (EI 63) 

  

4.1 

O material é recebido 

com o processo de 

assinatura do Contrato 

em andamento. 

A Empresa solicita a 

entrega antecipada do 

material (urgência) 

Necessidade imediata do material por não haver um 

planejamento adequado de fornecimento/compra de 

materiais. 

4.2 

Fornecedor encaminha o 

material com o contrato 

ainda em processo de 

assinatura. 

Solicitante realiza 

atividades que são 

atribuição do setor de 

compras. (Solicita o 

envio do material) 

Porque as áreas estão 

preocupadas 

somente com suas 

atividades e não 

entendem os 

impactos de suas 

ações nas atividades 

de outras áreas da 

empresa 

A Empresa 

solicita a 

entrega 

antecipada 

do material 

(urgência) 

Não há um 

planejamento 

adequado de 

fornecimento/

compra de 

materiais. 

5 

Não tem perfil Não tem atribuição Porque somente a 

área de recebimento 

físico fiscal está 

formalmente 

habilitada (EI 64) 

Problema 09 (infraestrutura)  

6 

Atraso na distribuição da 

secretaria ou do gerente 

Centralização do 

gerente com relação a 

toda documentação que 

passa pela área 

Excesso de controle (burocracia) e tramite de 

documento em papel (EI 65) 

7 

Recebimento com grande 

volume de itens 

Não há programação 

adequada para a entrega 

dos itens (EI 66) 

Quem administra os 

Contratos para 

recebimento dos 

itens não se 

preocupa em fazer a 

programação. 

Urgência das 

diversas 

áreas da 

empresa p/ 

recebimento 

dos itens 

Planejamento 

integrado para 

a compra de 

materiais/ativ

os inadequada 

na empresa 

8.1 

Porque as áreas estão 

preocupadas somente 

com suas atividades e não 

entendem os impactos de 

suas ações para outros 

setores. 

Interação entre as áreas 

é inadequada. 

Não existem 

indicadores de 

desempenho que 

atrelem as atuações 

das equipes (EI 67) 

Não há Cobrança (Alta 

Gestão) das áreas por 

alinhamento. 

8.2 

A empresa não estruturou 

um treinamento 

específico para 

recebimento 

A empresa não sabe 

exatamente em que 

competências capacitar 

os colaboradores. Por 

ex. evolução da 

legislação e 

procedimentos (EI 68). 

As equipes não estão integradas (08.1)  

  

9.1 Problema 08.2 

9.2 

Dificuldade de 

disponibilizar pessoal 

para atendimento nos 

horários. 

Entrega fora do horário 

comercial. 

Descumprimento de 

cláusulas contratuais  

Não 

penalização 

pelo 

descumprime

nto das 

exigências 

contratuais 

(EI 69) 

Ela aceita o 

material por 

Urgência na 

necessidade 

de receber o 

material. 

 CINCO POR QUÊS (continuação) 
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EI. 1º 2º 3º 4º 5º 

10 

Porque o fornecedor não 

informa quando irá 

entregar o material com 

antecedência 

Não existe obrigação de 

informar data e hora da 

entrega (não há 

cronograma) 

  Não há 

programação 

adequada para a 

entrega dos itens. 

 

Relacionados aos problemas 

09.1 e 09.2 

 

11 Está detalhado nos problemas 11.1.1 ao 11.5. 

11.

1.1 

Problemas 08.1 e 08.2 

11.

1.2 

Problemas 08.1 e 08.2 

11.

2 

Fornecedor encaminha o 

DANFE e não encaminha 

o XML 

Desconhecimento do 

fornecedor sobre a 

obrigatoriedade de 

encaminhamento do 

XML 

Fornecedor não 

atenta para as 

clausulas do contrato 

(e-mail para envio 

do XML está no 

contrato/pedido) 

A Empresa recebe o material 

mesmo sem os documentos 

necessários. (EI 70). 

  

11.

3 
Problema 11.1 

11.

4 
Relacionado ao Problema 1 

11.

5.1 

Desconhecimento de 

quem está recebendo o 

material 

Descentralização das 

áreas que podem 

realizar o recebimento 

Não existe definição / formalização clara da Alta 

Gestão das áreas que podem realizar recebimento 

  

11.

5.2 

Urgência para 

recebimento do material 

Porque as áreas estão 

preocupadas somente 

com suas atividades e 

não entendem os 

impactos de suas ações 

nas atividades de outras 

áreas da empresa 

Desconhecimento do processo e do papel de cada 

ente.  

12 Problema 08 

14.

1 

Não é realizada a Entrada 

da Mercadoria no 

Sistema no ato do 

recebimento 

Condições de 

recebimento 

inadequadas 

Relacionado aos problemas 05, 06, 07 e 08.  

  

14.

2 

Requisitante aceita 

DANFE ou NF-e fora da 

validade. 

Desconhecimento de 

quem está recebendo o 

material. 

Áreas não executam 

as ações básicas de 

recebimento físico 

(EI 71) 

 

Descentraliza

ção do 

recebimento 

de materiais 

por toda a 

empresa. 

Não existe 

definição das 

áreas que 

podem 

realizar 

recebimento. 

15 

O recebimento é 

realizado manualmente e 

entrada no ERP é feita 

posteriormente (não tem 

leitor de código de barras, 

notebook.). 

 Infraestrutura para 

recebimentos 

inadequada. 

  

Relacionado também aos problemas 05, 08.  

 

 

16 

Áreas distintas da 

empresa realizam 

procedimentos diferentes 

de recebimento de 

material de demonstração 

As pessoas não sabem 

como proceder com 

material de 

demonstração 

Não existe um procedimento padrão formalizado 

para o recebimento de materiais de demonstração  
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 CINCO POR QUÊS (continuação) 

EI. 1º 2º 3º 4º 5º 

17 

Porque a Empresa não 

cobra que o fornecedor 

encaminhe a NF-e em 

conformidade com o 

Pedido de Compras. 

Não existe um procedimento oficial / formal padronizando e orientando como 

proceder. 

18 

Porque as pessoas ainda 

realizam as atividades 

baseado na NF Física 

Porque as normas e 

procedimentos formais 

da empresa ainda não 

foram atualizados. 

Não foi estruturado um plano de transição 

coordenado da NF física e a NF-e para que a empresa 

possa se adaptar às novas exigências legais. 

19.

1 
Problema 09. 

19.

2 

As informações (Relação 

de códigos) não estão 

atualizadas 

A empresa não definiu formalmente de quem é a responsabilidade de 

atualização dos diversos parâmetros necessários dentro do ERP (EI 72) 

20 

Porque o fornecedor não 

informa o número do 

contrato na NF-e. 

Porque o Fornecedor 

descumpre cláusulas 

contratuais. 

Porque há Descentralização do Recebimento Físico-

Fiscal. Relacionado também ao EI 10. 

21 Porque desconhece o Processo. Descentralização do Recebimento Físico-Fiscal 

22 Porque desconhece o seu papel. Descentralização do Recebimento Físico-Fiscal 

23 Porque há ausência de orientação clara ao Fornecedor. (EI 73) 

24.

1 

Porque todas as áreas da 

Empresa podem receber 

materiais/ativos 

Porque a área destinada para recebimento físico fiscal não tem capacidade 

operacional para realizar todos os recebimentos da empresa (EI 74) 

24.

2 

Porque todas as áreas da 

Empresa podem receber 

materiais/ativos. 

Não existe uma 

padronização para 

recebimento na 

empresa.  

Área responsável 

pelo recebimento 

não conseguiu 

estabelecer uma 

forma de trabalho 

para recebimento 

pelas demais áreas.  

Comunica

ção 

inadequad

a para 

definição 

da forma 

de se 

trabalhar. 

Porque existe 

resistência / 

comodismo das 

áreas da empresa 

para definição de 

uma 

padronização de 

recebimento  

25 Vinculado ao problem. 43 Descentralização do Recebimento Físico-Fiscal 

26 Vinculado aos problemas relacionados à estrutura inadequada para efetuar o recebimento físico 07. 

27 Problema 19.1 

31 

Para adiantar a análise da 

documentação 

Para respeitar o prazo 

legal para eventual 

cancelamento de 24 

horas da emissão da 

nota pelo fornecedor 

Porque não existe 

normatização 

formalizando como a 

Empresa deve 

proceder para efetuar 

a devolução do 

material em caso de 

necessidade. 

Norma e procedimentos 

inexistentes ou 

desatualizados, pois fazem 

referência à NF de papel. 

32 

Porque a distribuição é 

realizada poucas vezes ao 

dia. 

Excesso de carga de 

trabalho entre 

protocolar e distribuir 

Todos os 

recebimentos e 

aprovações são 

realizados no 

DANFE 

Lógica 

reinante é 

do uso do 

papel. 

Norma não 

atualizada para a 

era digital. 

33 
Pode demorar até dois 

dias para liberação do site 

Porque a política de segurança da informação de TI bloqueia alguns sites 

  

34 Porque não há Norma ou Procedimentos formalizados. 

35 Porque há excesso de burocracia para promover mudanças. 
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36.

1 

Porque não lê o contrato Porque o contrato não é objetivo quanto a questões fiscais e tributárias. 

36.

2 

Porque não lê o contrato Porque o contrato não é objetivo quanto a questões fiscais e tributárias. 

 CINCO POR QUÊS (continuação) 

EI. 1º 2º 3º 4º 5º 

37 Relação de cadastro não atualizada (EI 75) 

38 Área responsável pela criação do contrato não utiliza o ERP (EI 76) 

39 

Fornecedor não 

encaminha 

documentação necessária 

(EI 77) 

Vinculado também ao problema 31. 

40 

Solicitante realiza 

atividades que são 

atribuição do setor de 

compras. (faz a 

contratação verbalmente) 

Colaborador desconhece seu papel, responsabilidade e participação no 

processo. 

 

41 Porque há descentralização do processo de Recebimento Físico Fiscal 

42.

1 

Usuários não capacitados 

(EI 78) 

Vinculados aos Problemas 05, 08.2, 51, 52, 53, 54 e 56. 

42.

2 

Porque está relacionado aos problemas 42.1 e 3. 

43 Porque não está formalizado que a entrada do material pode ocorrer sem o atesto. 

44 Porque é específico de TI Porque os procedimentos não foram adaptados parava realidade da NF-e. 

45.

1 

Porque todos os recebimentos são realizados no DANFE (ver problema 18) 

45.

2 

Atesto não foi dado por 

quem recebeu o material 

Porque não há formalização de papeis na empresa. 

46  Porque todos os recebimentos são realizados no DANFE (ver problemas 18 e 45.1) 

47 Porque não existe Pedido Porque o solicitante pede que o fornecedor encaminhe o material.  

48 

Porque o desbloqueio de 

pedidos está centralizado 

em poucos funcionários 

da empresa (EI 79) 

Procedimento definido em resolução da Diretoria Executiva. 

  

  

  

49 

Apenas a área de 

Suprimentos insere dados 

no ERP. 

Atraso na 

disponibilização dos 

dados (EI 80) 

A área responsável pela confecção dos Contratos não 

utiliza ERP. 

50  Porque as áreas não executam atividades básicas do recebimento Físico/Fiscal 

51 

Relação de cadastro 

desatualizada / 

inconsistente 

(preenchimento dos 

campos no ERP 

inadequado) 

Não existe uma equipe 

dimensionada 

adequadamente para 

analisar o volume de 

fornecedores 

cadastrados.  

Não existe uma inteligência fiscal / tecnologia na 

empresa que permita a atualização do cadastro de 

fornecedores (EI 81) 

52.

1 

Cada natureza de 

operação possui 

incidência distinta de 

tributos e existe 

dificuldade em identificar 

o código correto 

Existe uma tabela 

informativa que não 

contempla todas as 

naturezas de operação, 

não formalizada, e que 

é de difícil 

interpretação pelo 

usuário. 

Não existe pessoal capacitado para realizar 

corretamente a análise das informações referentes à 

utilização do IVA (Imposto sobre Valor Agregado).  
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52.

2 

Cada natureza de 

operação possui 

incidência distinta de 

tributos e existe 

dificuldade em identificar 

o código correto 

Existe uma tabela 

informativa que não 

contempla todas as 

naturezas de operação, 

não formalizada, e que 

é de difícil 

interpretação pelo 

usuário. 

 

 

O ERP não 

contempla todas as 

operações da tabela 

Não existe um canal de 

comunicação para que todas 

as operações sejam 

identificadas / mapeadas e 

contempladas no sistema  

 CINCO POR QUÊS (continuação) 

EI. 1º 2º 3º 4º 5º 

53 

Relação de códigos NCM 

não está atualizada ou o 

usuário não está 

preparado para 

interpretar e inserir a 

informação correta 

A empresa não definiu formalmente de quem é a responsabilidade de 

atualização da relação de códigos NCM e não houve capacitação dos usuários 

que realizam esta operação   

  

54 

Porque os códigos são 

lançados de maneira 

incorreta no sistema (pelo 

Comprador) 

Informações 

desatualizadas: é 

influenciado pelo 

código do NCM/IVA 

que deve estar 

atualizado com as 

alíquotas 

correspondentes  

Relacionado ao problema 53. 

  

  

55 

A área demora em 

encaminhar as Notas 

Fiscais e DANFES. 

Vinculado aos problemas 01, 11, 33, 50, 54. 

  

  

56 
Não existe pessoal capacitado para realizar corretamente a análise das informações referentes à utilização 

de campos do cadastro. 

57 Decorrente dos problemas anteriores. 

Quadro 04 – Causas potenciais de problemas levantadas pelo método Lean dos Cinco Por quês. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em sessão de Brainstorming. 

 

A análise das respostas serviu também para evidenciar novas inter-relações entre os Efeitos 

Indesejáveis (EI) anteriormente levantados e, ainda, entre os próprios EI trazidos à luz no 

quadro de respostas. Como se pode perceber, alguns problemas tem suas origens em respostas 

imediatamente anteriores (um por quê antes) ou em elementos de outras linhas do quadro 04 ou 

mesmo do quadro 03. De acordo com o grupo, foram identificados Efeitos Indesejáveis-Chave 

- aqueles que respondem mais adequadamente à essência do problema proposto - representados 

como a última resposta fornecida por linha, ou por outra que se revelou importante na óptica da 

equipe. Cabe ressalvar que as respostas que suscitavam Efeitos Indesejáveis novos, receberam 

numeração sequencial contínua em relação aos anteriormente levantados (ou seja, a partir do 

EI 57), enquanto aqueles que se repetiam, que representavam problemas já informados pelo 

grupo, ou que tinham conteúdo similar na essência a outros EIs já numerados, foram listados e 

serviram para compor o conhecimento do grupo sobre as origens de não conformidades, mas 
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não receberam nova numeração. Finalmente, como se observa na figura 26 a seguir, a partir 

dessas respostas e de análise das mesmas pelos participantes, seguiu-se à plotagem dessas novas 

conexões e EIs na ARA, justamente ponderando a melhor disposição desses fatores no conjunto 

gráfico previamente existente, revendo, completando e modificando as ligações entre as 

“folhas” (caixinhas) da Árvore, de modo a obter sequências lógicas e hierárquicas de causa e 

efeito próximas à realidade. 



  

 

Figura 26 – ARA criada para identificação de Causas-Raiz em potencial. 

Fonte: Criado pelo autor. 

1
3

0
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Conforme visto na figura 26, os Efeitos Indesejados incluídos, ou realocados, advindos ou do 

quadro de Problemas (quadro 03) ou da Matriz dos Cinco Por quês (quadro 04), ficaram 

destacados e são - pelo posicionamento no gráfico (aqueles que estão na base/raiz de 

determinado conjunto de EIs), ou pela importância global para o processo (fruto do 

Brainstorming ou da quantidade de setas que este emana em nível ascendente) - os possíveis 

Problemas-Raiz (Causas-Raiz) da ARA. Já na etapa subsequente, esses Problemas-Raiz serão 

priorizados pelo grande número de ocorrências, restando somente as que foram consideradas 

como as derradeiras Causas-Raiz para o Problema principal identificado pelo grupo: 

Recebimento Físico e Fiscal fora dos prazos legais e com inconsistências (EI 57). 

 

 

5.4.3.2 Priorizando as possíveis causas. 

 

 

Como pôde ser observado na figura 26 anterior, havia dezesseis Causas- Raiz em potencial para 

os problemas (Efeitos Indesejáveis) levantados. Contudo, o grupo considerou na sessão de 

Brainstorming esse quantitativo um contingente elevado de possibilidades a serem analisadas 

com o intuito de propor soluções adequadas futuramente, o que, portanto, iria diluir os esforços 

e a capacidade de foco do pessoal. Dessa forma, optou-se por priorizar os esforços a fim de 

direcioná-los para a definição das restrições mais relevantes para o desempenho global (EI 57). 

Nesse sentido, inicialmente foram agrupados, para cada Causa Potencial, os Efeitos 

Indesejáveis (EIs) e as respostas (R) colhidas nas sessões de Brainstorming, que primeiramente 

levantaram os Problemas (quadro 03) e em seguida elencaram motivos através da técnica Lean 

dos Cinco Por quês (quadro 04), de acordo com o número de citações, e baseando-se em 

critérios como tipo de problema, relevância para a compreensão ou composição do problema 

ou similaridade com a essência da causa. Ao final, somou-se o total de citações, identificando-

se o número de incidências individuais para cada Causa Potencial, fazendo uma preparação para 

a priorização. Já em um segundo momento, a partir desse levantamento, pode-se partir para a 

construção do Gráfico de Pareto, a fim de identificar, pelo método proposto, quais fatores que, 

se atacados, possuíam o mais alto potencial de impacto na resolução dos problemas. A seguir, 

a tabela 06 representa em ordem numérica decrescente de importância as causas, enquanto a 

figura 27 traz o Gráfico de Pareto propriamente dito, destacando visualmente os itens que 

seriam priorizados. 
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Tabela 06 – Causas-raiz em potencial listadas em ordem de importância. 

Nº 

Efeito 

Indesejável Causa Raiz em Potencial 

Nº de 

Incidências 

individuais 

% 

acumulado 

01 EI 24 
Descentralização do recebimento de materiais por 

toda empresa.  
37 18% 

02 EI 73 Ausência de orientação clara ao Fornecedor.  25 30% 

03 EI 60 
Colaborador desconhece seu papel, responsabilidade 

e participação no processo. 
23 41% 

04 EI 65 
Excesso de controle e tramite de documento em 

papel. 
23 52% 

05 EI 62 e EI 66 
Ausência de Planejamento de Necessidade de 

material e de Programação para a Entrega. 
22 63% 

06 EI 35 
Norma e procedimentos inexistentes ou 

desatualizados, pois fazem referência à NF de papel. 
19 72% 

07 EI 07 
Espaço físico e infraestrutura inadequada para o 

recebimento. 
10 

76% 

08 EI 81 ERP não contempla todas as operações possíveis. 08 80% 

09 EI 78 
Usuários não capacitados para interpretar os códigos 

no momento da criação do Pedido. 
07 84% 

10 EI 75 Relação de cadastro desatualizada ou inconsistente. 07 87% 

11 EI 72 
A Empresa não definiu responsabilidade pela 

atualização dos dados. 
07 90% 

12 EI 76 Área responsável pelo Contrato não utiliza ERP. 06 93% 

13 EI 68 A empresa não sabe em que competências capacitar.  05 96% 

14 EI 79 
Desbloqueio de Pedido de Compras centralizado em 

poucos funcionários na empresa. 
04 98% 

15 EI 63 
Não existe definição da Alta Gestão das áreas que 

podem realizar recebimento. 
03 99% 

16 EI 67 
Não existem indicadores para medir o desempenho 

das equipes em conjunto. 
02 100% 

Total EI 24   208   

Fonte: Criado pelo autor. 

 

Como pode ser observado na tabela 06 acima, a principal causa apontada foi a de 

“Descentralização do Recebimento Físico Fiscal”, o que vai de encontro ao que a Árvore da 

Realidade Atual já tinha evidenciado, tendo em vista que o Efeito Indesejado 24 (EI 24) era 

aquele que, individualmente, possuía o maior número de setas partindo dele (seis no total), o 

que é, segundo a TOC, uma das formas de identificar um Problema-Raiz, ou Causa-Raiz. Já as 

demais Causas principais apontadas e que se enquadravam entre os 80% mais relevantes 

numericamente eram todas constituintes do nível mais inferior de seus respectivos troncos. 

Outro fato relevante a destacar é que embora o princípio de Pareto não possa ter sido 

implementado integralmente conforme prevê a metodologia, isto é, através da identificação dos 

20% de Causas Potenciais que representariam 80% de importância (neste caso número de 

citações) para a resolução do Problema-Chave (EI 57), pôde-se utilizar, por outro lado, a 

2
2

5
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vertente de restrição de possibilidades para trabalhar com quantitativo de variáveis menor do 

que inicialmente previsto. Ou seja, embora não tenha sido possível reduzir a 20%, pelo menos 

foram excluídas das futuras análises e apontamento de soluções 50% das possibilidades. Em 

suma, das dezesseis Causas Potenciais, o número final para trabalho foi reduzido a oito; esses 

representando 80% de relevância. 

 

 

Figura 27 – Priorização de Causas-Raiz. 

Fonte: Criado pelo autor. 

 

 

5.4.3.3 Identificando as restrições-chave e estabelecendo o que precisa ser mudado. 

 

 

Após os resultados apresentados na etapa antecedente, puderam-se identificar, finalmente, na 

Árvore da Realidade Atual, as Restrições-Chave (gargalos ou Causas-Raiz) que se tratados, 

poderiam encaminhar a resolução da Questão de Pesquisa e evidenciar o que precisava ser 

mudado no processo em estudo. Como pode ser visto no exame da ARA da figura 28, pela 

análise dos encadeamentos e inter-relacionamentos lógicos entre causa e efeito dos problemas 

relatados pelo grupo, foram as seguintes Causas-Raiz (CR) que culminam no Efeito Indesejado 

principal de Recebimento Físico e Fiscal fora dos prazos legais e com inconsistências:



 

 

Figura 28 – Identificação das Restrições-Chave do sistema através da Árvore da Realidade Atual 

Fonte: Criado pelo autor. 

1
3

4
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Como visto na figura 28, as Causas-Raiz (Restrições-Chave) são: 

  

1º. Descentralização do recebimento de materiais por toda empresa; 

2º. Ausência de orientação clara ao Fornecedor; 

3º. Colaborador desconhece seu papel, responsabilidades e participação no processo; 

4º. Excesso de controle e tramite de documento em papel; 

5º. Ausência de Planejamento de Necessidade de Material e de Programação para a 

Entrega; 

6º. Norma e Procedimentos inexistentes ou desatualizados, pois fazem referência à Nota 

Fiscal de papel; 

7º. Espaço físico e infraestrutura inadequada para o recebimento; 

8º. ERP não contempla todas as operações possíveis. 

 

Como já havia sido dito, a descentralização da atividade de Recebimento Físico por toda a 

empresa era o principal gargalo desse processo, tendo em vista não somente as respostas 

advindas do Brainstorming, como a quantidade de saídas (flechas) para cima na Árvore. Por 

outro lado, pela análise da própria ARA, percebe-se que este fato, como todos os demais, não 

ocorria ou se criava isoladamente. De um lado, em sua vertente superior, sua relevância é 

evidenciada quando se observa que este elemento isoladamente contribuía para a ocorrência de 

outros fenômenos que, somados, culminavam no fato das áreas da empresa não executarem 

ações básicas de recebimento físico (como receber o material e não fazerem nada, receberem 

documentos e não saberem para onde encaminhá-los, não saber ou procurar saber quem 

solicitou determinado produto ou receberem materiais e documentos sem o processo de 

compras finalizado) e, com isso, implicando em registro do recebimento físico fora do prazo de 

devolução (24h) e com erros. Ao mesmo tempo, a descentralização resultava em atraso nas 

atividades de atesto e autorização de Notas Fiscais em papel, que levavam a empresa a efetuar 

o registro das faturas (recebimento fiscal) fora do período de competência contábil. Todavia, 

em uma análise das ramificações inferiores, pode-se perceber que mesmo sendo a Causa-Raiz 

principal, esta derivava de fatores que ocorriam em paralelo e afetavam direta ou indiretamente 

sua importância. Afinal, como poderia ser centralizado se a pesquisa também trouxe à luz o fato 

de que o RFF não tinha capacidade para todos os recebimentos da empresa? E, por seu turno, 

como poderia haver tal capacidade se não existia uma definição clara da alta gestão das áreas 

que podem realizar o recebimento físico? Aliás, qual seria a base para tal decisão, tendo em 

vista que a ARA também indicou que as Normas e Procedimentos da empresa ou ainda não 
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existiam ou não estavam preparados para lidar com a Era Digital que passou a reger a área 

Fiscal?  

 

Nesse sentido, receberam priorização Causas relacionadas à ausência de um normativo 

regulamentando os procedimentos internos e os relacionados a contatos com os clientes 

externos. Graças à ausência de orientações e informações especifica e objetivamente 

direcionados aos mesmos, tais fatores resultavam em um desconhecimento generalizado dos 

colaboradores (fora do RFF) sobre seus papeis e responsabilidades para o processo, bem como 

várias inconsistências cometidas pelos Fornecedores contratados. Percebe-se, por aí, que não 

foi estruturado um plano de transição coordenado da Nota Fiscal Física (DANFE) para a 

realidade da nova Nota Fiscal Eletrônica, o que permitiria que a empresa pudesse se adaptar às 

novas exigências legais e, ao mesmo tempo, livrar-se do excesso de controle e tramite de 

documento em papel. 

 

Além disso, outros fatores causavam óbices ao próprio andamento das atividades do RFF e da 

empresa de maneira geral, seja porque dificultavam a operacionalização cotidiana no Sistema 

de Informações Gerenciais corporativo (ERP), ao não contemplarem todas as transações 

possíveis e necessárias para um registro seguro e livre de inconsistências junto aos órgãos de 

controle externo (como parametrização de impostos, codificação de materiais e categoria de 

NFs), o que implicava, consequentemente, em exposições a multas; seja porque não conferiam 

condições logísticas adequadas para recebimento dos materiais da empresa, seja pelo ponto de 

vista físico (infraestrutura e espaço físico inadequados para a atividade) ou pelo viés de 

previdência, dada a constatação de carência de Planejamento de materiais e de programação da 

entrega na organização em estudo. 

 

Finalmente, considerando-se todas as Causas-Raiz aqui elencadas, bem como todo o trabalho 

desenvolvido nas sessões de Brainstorming (consolidada nos quadros construídos e 

apresentados nesta Fase 03), pôde-se partir para a análise, já mais embasada e aprimorada, do 

Mapa do Estado Atual, que indicava pontos a serem melhorados, que deviam ser eliminados ou 

movidos, a fim de fazer o fluxo fluir continuamente, sem interrupções e com o mínimo possível 

de desperdícios. De todo modo, qualquer representação visual e propostas de melhoria passaram 

por maneiras de tratar os gargalos aqui apresentados, desde o EI 24 até o EI 81, última Causa 

priorizada. Também sendo considerados na análise, mesmo os gargalos percebidos durante o 

estudo do VSM e do Fluxo de Valor. 
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5.4.3.4 Representando visualmente 

 

 

A intenção nesta etapa era, em última análise, fornecer uma base concreta para corroborar, 

visualmente, tanto os Gargalos (Causas-Raiz), quanto a análise inicial do Fluxo de Valor 

descrito na Fase 02. Esperava-se que a partir da inclusão e posicionamento no Mapa das Causas 

priorizadas na etapa anterior, pudesse-se compreender como as coisas aconteciam e, ao mesmo 

tempo, evidenciar áreas onde ocorriam desperdícios e atividades não agregadoras de valor. 

Como pode ser observado no VSM da figura 29, cada uma das Causas foi plotada no Mapa nos 

momentos mais próximos aos acontecimentos e atividades, visando representar a realidade.  

 

Primeiramente, ao visualizar o fluxo do processo de RFF, pôde-se perceber mais claramente as 

interações entre as atividades e áreas e quanto efetivamente vinha sendo gasto em atividades 

que agregavam valor ao processo; que não agregavam, mas eram obrigatórias ou convenientes 

de existir; e que nada somavam aos olhos dos clientes e, por isso, eram passíveis de eliminação.  

 

Por esses questionamentos, utilizou-se uma escala colorida para representar as atividades que 

tinham grande potencial para deixar de existir - em vermelho -, enquanto outras pareciam ser 

inevitáveis e agregadoras de valor, como a análise fiscal e tributária e o próprio pagamento – 

grafadas em verde. Finalmente, porém, a atividade de registro e distribuição aos técnicos 

parecia não ser essencial, mas obrigatória, tendo em vista que representava o controle do 

processo, seja em relação ao apontamento de quando e qual NF deu entrada na área, seja por 

possibilitar ao responsável pela atividade distribuir a mesma para um dos técnicos analistas. 

Mesmo que a lógica que regia a matéria na empresa fosse a do uso do papel para registro de 

dados e informações, a tarefa de controlar a entrada e distribuir equilibradamente entre os 

técnicos continuaria a ser uma necessidade, por isso tal atividade foi rotulada em amarelo. 

 

Desse modo, mesclando a análise do fluxo com as CR identificadas, percebe-se que alguns 

Efeitos Indesejados já se manifestavam desde o início do processo, como a ausência de 

orientação clara aos fornecedores contratados (EI 73) – que por motivos expostos na ARA, 

como arquivo XML não enviado ou remetido para o local errado, ignorância quanto ao 

preenchimento de campos complementares, atraso na entrega de documentação ou problemas 

no cadastro junto à Contratada - contribuíam para que as mercadorias entregues, a 

documentação obrigatória que as deve acompanhar ou a própria NF-e chegassem em momentos 
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diferentes e caíssem diretamente em um buffer temporal médio (tempo de fila – espera) de 

278,77 horas entre a emissão do arquivo XML e a chegada do mesmo para protocolo na 

companhia estudada. Aliado a essa questão, estava a ausência de planejamento da necessidade 

de materiais e de programação para a entrega (EI 66) que traziam transtornos para os 

recebedores que, devido ao não conhecimento dos papeis de cada requisitante para o processo, 

eram obrigados a receber entregas que sequer haviam sido formalizadas pelos canais 

competentes (EI 59), deslocando-se ou atuando de maneira apressada para receber materiais 

por toda a empresa (EI 26), de maneira desestruturada e improvisada (EI 07 - ausência de 

infraestrutura adequada, EI 27, EI 15) e na base continuada de urgência (EI 61).  

 

Até aqui, todo o exposto colaborava para fazer com que as 24 horas estabelecidas como tempo 

máximo para aviso ao emitente da NF-e no caso da necessidade de cancelamento não fossem 

cumpridas, já que, na média, as Notas só chegavam para a Análise Fiscal e Tributária após 

279,6 horas da emissão, e as mesmas levavam 65,36 horas sendo processadas nessa etapa. E 

como o primeiro momento em que os documentos fiscais recebiam o tratamento e a análise 

adequados e capazes de identificar anomalias era este, pode-se afirmar que o tempo médio para 

a identificação de qualquer Efeito Indesejado motivador de cancelamento por parte do 

fornecedor só era detectado 344,96 horas após a emissão, contra as 24 horas exigidas. Um 

déficit médio de 320,96 horas. Ou seja, mais de 13 vezes mais lento que o necessário. Assim, 

corroborando as suspeitas iniciais presentes na Definição do Problema, pôde-se, naquele 

momento, objetivamente afirmar que a empresa-alvo, frequentemente, não conseguia atender 

aos requisitos legais, tendo em vista que: 

 

a) O Tempo de Espera para o primeiro contato representava 58,45% (278,77 ÷ 476,88) do 

tempo que a NF passava sob tratamento do processo de RFF; 

b) Como visto no estudo do Indicador 01, somente 17% das Notas Fiscais recebidas 

alcançavam o RFF dentro do limite de 24 horas após a emissão. Desse modo, 

certamente, para os 83% restantes a empresa perdia a possibilidade de, em caso de erro, 

contatar o emitente e solicitar alterações, sendo obrigada a receber documentos fora da 

conformidade ou recebê-los, dar entrada no sistema de gestão informatizado e depois 

devolvê-los, obviamente gerando retrabalhos e desperdícios de toda sorte. 



 

 

Figura 29 – Representação visual no VSM das Causas-Raiz priorizadas  

Fonte: Criado pelo autor. 1
3

9
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Outro ponto identificado pelo VSM e pela Árvore da Realidade Atual apresentada 

anteriormente é que, em virtude da Descentralização do Recebimento Físico, a área de RFF 

recebia os DANFES diretamente dos requisitantes das mercadorias. Desse modo, como o 

número de requisitantes na empresa era virtualmente igual ao número de colaboradores 

(qualquer pessoa pode requisitar um material), havia tendência a uma maior variabilidade no 

processo. Essa tendência pode ser ratificada pela Amplitude elevada (que variava entre 0 e 346 

dias para a efetivação do primeiro contato da NF com a área) e a significativa dispersão dos 

valores individuais em torno da média (11,65 dias), tendo em vista que o Desvio Padrão 

calculado era mais que o dobro da mesma (23,47). Logo, como esse é o Input do processo, todas 

as atividades subsequentes são afetadas por essa variação e por este EI. 

 

O restante do processo de Recebimento Físico e Fiscal também era impactado pela ausência ou 

defasagem dos procedimentos internos da empresa-alvo (EI 35), tendo em vista que os mesmos 

foram elaborados em momento anterior ao advento da Nota Fiscal Eletrônica e, portanto, 

refletiam um paradigma ultrapassado. Como não havia normatização adequada, recebedores, 

analistas e gestores atuavam de acordo com aquilo que julgavam ser o mais correto, porém sem 

a devida capacitação (EI 8.2), integração (EI 8.1), precisão (EI 12) ou tempestividade (EI 11). 

Nesse sentido, na ausência de regras claras, um determinado gestor tanto poderia devolver ao 

RFF um DANFE no mesmo dia em que foi recebido para a realização dos Atestos, como poderia 

fazê-lo até 120 dias após o encaminhamento para as providências cabíveis de sua parte, como 

visto na Fase 02. Aliás, com também fora visto naquela Fase, 82% das Notas que seguiam para 

o gestor levavam entre 0 (devolução imediata) e 05 dias para serem devolvidas. Por outro lado, 

havia 5% de documentos que levavam mais do que 10 dias. Pelo VSM, percebe-se que quanto 

maior o tempo com o gestor, maior o Lead Time do Processo. E, pelo estudo da ARA, também 

se percebe que quanto menos os colaboradores conheciam seu papel, suas responsabilidades e 

sua participação no processo (EI 60), maior era a quantidade de Efeitos Indesejados (Problemas) 

diretos ou indiretos que surgiam dessa alienação, como a não conferência entre Pedidos de 

Compras e Notas Fiscais (EI 03), a criação dos Pedidos com erros (EI 42.1) ou mesmo o fato 

de não saberem o que fazer com aquilo que recebem (EI 21 e EI 22). 

 

Mais uma vertente dessa questão de falta de normatização e procedimentos é que se acabava 

tentando aplicar e utilizar por analogia os mesmos passos e métodos para entrada, tramitação, 

ratificação do gestor (atesto e autorização – EI 25, EI 43, EI 44) e encaminhamento para 

pagamento que se utilizava no período pré-NF-e. Isto é, através do excesso de controle e 
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tramitação de documentos em papel (EI 65). Porém, com o agravante de que isso não fazia com 

que os arquivos eletrônicos deixassem de existir e precisassem seguir caminhos paralelos dos 

dois documentos (EI 32) desde a emissão pelo fornecedor até chegar à área que faz a 

homologação de pagamento, gerando atrasos (EI 18, EI 46) e perdas de prazos legais (EI 55). 

O que se tinha, portanto, era a utilização conjunta de documentação física (papel), isto é, o 

DANFE e documentação eletrônica, a Nota Fiscal Eletrônica (arquivo “XML”) ao longo do 

processo. Embora o tempo takt (ritmo da demanda do cliente) calculado fosse de 2,60 Notas 

Fiscais por hora útil, na prática esse número era duplicado, pois, devido aos trâmites 

administrativos instituídos, tanto o DANFE quanto a NF-e eram utilizados concomitantemente. 

Em suma, enquanto o DANFE circulava internamente somente para fins de cumprir requisitos 

administrativo-financeiros anteriores ao advento da NF-e, o arquivo digital era aquele 

efetivamente sondado à procura de falhas. Tal situação trazia alguns problemas operacionais: 

 

a) O DANFE serve somente para acompanhar a mercadoria em trânsito, fornecendo 

informações básicas sobre a operação em curso. É a NF-e o documento fiscal hábil para 

realizar e documentar a escrituração das operações comerciais (BRASIL, 2012). 

Quando o fluxo vigente à época obrigava o RFF a trabalhar com os dois documentos 

simultaneamente, não só aumentava os desperdícios mortais (processamento, estoque, 

transporte, movimento, filas, defeitos, etc.), como implicava em mais um risco junto ao 

Fisco (EI 01, EI 57); 

b) Essa mesma duplicidade de trabalho, aliada à ampla variabilidade e às áreas envolvidas 

fazia com que se elevasse o nível de complexidade do processo, trazendo elevação no 

número de defeitos. Neste caso, cabe citar, tinham-se Notas Fiscais lançadas fora do 

período de Competência (EI 55; 44% do total); Notas enviadas para pagamento fora dos 

requisitos mínimos estabelecidos pela área de Pagamentos (42%); e Notas enviadas para 

pagamento após o vencimento (26%). Sobre este último ponto em particular, cabe 

destacar, embora a área financeira tenha requisito de receber esses documentos com 

cinco dias de antecedência, os documentos recebidos são pagos somente na data do 

vencimento da obrigação. Caso vencidos, são pagos imediatamente. 

Nesse contexto, e sob uma perspectiva ampliada, pode-se afirmar que – de acordo com os dados 

da tabela 06 – apenas os problemas referentes à falta de normatização, desconhecimento dos 

papeis e responsabilidades do gestor e excesso de controle e trâmite de documento em papel 
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eram responsáveis por quase 40% das Causas Priorizadas (38,92%), de modo que soluções de 

melhoria propostas na próxima fase precisaram considerar e endereçar tais questões. 

 

Finalmente, o estudo do VSM e da ARA permitiu que se fizessem observações sobre o tempo 

que levava a atividade de Análise Físico e Fiscal dos documentos de cobrança (em papel ou 

eletrônicos), que também envolve o lançamento das faturas no Sistema ERP corporativo. 

Embora atividade essencial para resguardar a empresa de sanções tributárias, mesmo nessa 

atividade, fez-se necessário olhar criticamente para o desempenho dessa etapa. Se, como 

calculado na Fase 02, este tempo de ciclo envolve 65,36 horas para execução, fora os tempos 

de fila (espera = desperdício) entre as etapas à montante e à jusante, cabe destacar que tal 

atividade era prejudicada pelo fato do ERP não contemplar todas as operações necessárias para 

uma execução sem falhas (EI 81) aos olhos do Fisco (órgãos de controle externo). Afinal, no 

momento do lançamento no sistema (registro da fatura), tal cenário implicava em maior risco 

de pagamentos de multa devido a inconsistências como: categorias de impostos incorretos (EI 

52, EI 19.2), codificação de materiais incompleta (EI 53), e diferença entre os impostos 

informados pela empresa e aqueles que realmente deveriam ser retidos da contratada (EI 54). 

Assim, embora este EI represente somente cerca de 5% das Causas Priorizadas (4,79%), este 

fator também representava interferência na atividade-núcleo do RFF, a qual correspondia a 65% 

do tempo de ciclo do RFF – excluindo-se o tempo em que a NF passa com o gestor -, ou seja: 

0,33h (Registro) + 65,36h (Análise Técnica) + 34,4h (preparação para pagamento) = 100,09 h 

→ Tempo de Análise = 65,36 / 100,09 = 65,30%. 

 

Além dos Efeitos Indesejados em destaque acima, percebeu-se, também, outras questões 

relacionadas à real necessidade da existência de grupos de atividades. Provavelmente, por 

utilizar estruturas, procedimentos e modelos de trabalho inadequados para enfrentar o novo 

paradigma da era digital (como identificado na Fase 01 e visto na ARA), o fluxo aparentemente 

desperdiçava energia com atividades que não tinham potencial para agregar valor aos clientes 

(internos e externos, diretos ou indiretos), ou seja, não seriam estritamente necessárias para 

responder à Voz do Cliente.  

 

Finalmente, tendo sido expostos desperdícios e atividades que potencialmente não agregavam 

valor ao processo, pode-se partir para Alternativas de Solução (AS) e desenhos que 

proporcionassem redução de tempo de processamento administrativo e para a construção de um 

Estado Futuro otimizado. A próxima Fase trata dessa matéria. 
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5.4.4 Fase 04 – Propondo ideias e implementando soluções para a melhoria 

 

 

De maneira geral, esta fase compreende dois momentos distintos, porém correlacionados: um 

conjunto de etapas voltado para o desenho de um cenário futuro a ser alcançado, envolvendo a 

proposição de soluções e o Desenho de um Fluxo de Valor Futuro; e, por outro lado, a tradução 

desse Plano em algo concreto, que é realizado através de Ação. Em termos de Filosofia Lean, 

esta Fase tem ao longo de seu percurso dois Princípios como guia: Permitir que o fluxo de valor 

mapeado navegue sem barreiras ou atrasos, realizando as atividades agregadoras de valor sem 

interrupção; e entregar serviços ou Unidades de Trabalho apenas no exato momento em que 

consumidor precisa, não antes, não depois. 

 

 

5.4.4.1 Gerando e propondo ideias 

 

 

Antes da proposição efetiva de soluções, procuraram-se, no mercado externo, Benchmarkings, 

isto é, referências sobre como problemas similares estavam conduzidos em outras empresas, e 

como ocorria a operacionalização da atividade nas mesmas. A intenção era focar naquelas que 

possuíam os melhores desempenhos. Essa atividade foi vivenciada pela equipe do projeto, ou 

pessoas designadas, que observaram, atentamente, as soluções encontradas pelos anfitriões, 

perguntando, tirando dúvidas e absorvendo o maior número de informações disponível. Após 

esse momento, em ambiente doméstico, foi realizada uma análise conjunta entre os 

participantes do fluxo transversal da atividade (Brainstorming), a fim de propor ações 

direcionadas para solucionar as causas-raiz priorizadas na fase anterior, e à luz das melhores 

práticas identificadas na etapa prévia. 

 

 

 Geração de ideias 

 

A fim de estimular a geração de ideias e oferecer parâmetros para a construção de cenários 

futuros na mente da equipe núcleo do projeto e dos colaboradores envolvidos com o fluxo, 
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foram realizadas ações de Benchmarking em três empresas: uma empresa de aviação comercial 

de baixo custo; uma companhia distribuidora de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP); e uma 

empresa de geração e transmissão de energia elétrica, subsidiária da organização em estudo. Às 

companhias foram realizadas Visitas Técnicas previamente agendadas através de contatos 

obtidos pela equipe núcleo do projeto, e que envolveram, em média, grupo de observação e 

análise composto por cinco pessoas. As empresas foram escolhidas não somente porque havia 

facilidade de interação, mas por representarem: a) setores diversos de atuação (privada, ex-

pública, e pública); b) volume de trabalho superior; c) reconhecimento pelo mercado em suas 

respectivas áreas de atuação; d) série temporal e experiência na prática do recebimento físico e 

fiscal; e) exemplos bem sucedidos de implementação. 

 

Primeiramente, visitou-se uma empresa nacional privada de aviação comercial com foco no 

baixo custo, cuja participação no mercado brasileiro é de 36% (BRASIL, 2015); o que a 

posiciona como a segunda maior companhia de aviação do Brasil. Dessa visita, na sede da 

empresa na cidade de São Paulo, o grupo pôde coletar as seguintes observações: 

 

a. A quantidade de Notas Fiscais que a empresa recebe e processa por dia (média de 6890 

NFs) é similar ao total anual que a área de RFF processa em um ano; 

b. A equipe total de trabalho que cuida da recepção, análise, resolução de problemas e 

envio para pagamento é de cerca de 20 pessoas; 

c. Aproximadamente 80% dos documentos fiscais de suprimentos referem-se a materiais 

como: combustível para aviação, equipamentos de voo, bebidas e gêneros alimentícios 

servido a bordo das aeronaves e insumos para a manutenção dos veículos;  

d. A empresa se deparava, até 2011, com um cenário de atrasos constantes no pagamento 

aos fornecedores, e dificuldade na disponibilização de itens para atendimento das áreas 

clientes, o que gerava, por exemplo, risco de desabastecimento das aeronaves, atrasos 

eventuais nos cronogramas de manutenção e baixos estoques de consumíveis do serviço 

a bordo;  

e. Esses problemas eram fruto de ausência de regras claras tanto para o público externo 

quanto às áreas internas da empresa, além de pouco rigor quanto àquelas que havia; 

f. A mudança do paradigma do papel para o modelo digital (NF-e), em 2010, apenas 

reforçava a necessidade de que alguma ação precisava ser tomada para mitigar tais 
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problemas. Porém a já anunciada alteração dos prazos de contato para cancelamento das 

NFs de 168 para 24 horas, tornou a necessidade de mudança urgente;  

g. Assim, como medida de melhoria, a empresa orientou claramente seus fornecedores 

sobre os procedimentos necessários para a emissão e aceitação de seus documentos de 

cobrança (incluindo informações como: local da entrega, período de aceitação, 

condições de recebimento e pagamento, informações e dados que deveriam constar 

obrigatoriamente das Notas Fiscais Eletrônicas, penalidades contratuais em caso de não 

atendimento, entre outras do gênero);  

h. A partir dessas orientações, passou a devolver qualquer documento de cobrança que não 

estivesse plenamente de acordo com os parâmetros estabelecidos; 

i. Durante período de estabilização que durou cerca de seis meses, deparou-se com forte 

resistência por parte dos fornecedores em adequarem-se às novas e mais rígidas regras; 

j. Com o tempo, convencidos de que as regras não seriam flexibilizadas e podendo 

observar que tais medidas serviriam para acelerar os processos de pagamento, os 

fornecedores de suprimentos tornaram-se parceiros do processo de mudança, 

engajando-se, contribuindo e até antecipando-se a Efeitos Indesejados que 

potencialmente poderiam prejudicar o fluxo; 

k. Atualmente, há uma equipe responsável na empresa somente por resolver pendências, 

enquanto outra cuida daquilo que é considerado fluxo regular; 

l. Indicadores de gestão visual são utilizados em todas as fases do processo, e estão 

disponíveis e expostos a todos que fazem parte do fluxo; 

m. Ao final do processo de mudança, a empresa minimizou seus problemas de recepção de 

mercadorias e disponibilização para uso, o que a permitiu atender aos princípios que 

regem a matéria de Nota Fiscal Eletrônica, efetuando todos os procedimentos que vão 

da recepção da mercadoria até o encaminhamento para pagamento dentro de 24 horas, 

em 80% dos casos, ficando os 20% restantes sob a responsabilidade de atuação de uma 

equipe (de duas pessoas) para a resolução de pendências. 

A segunda empresa visitada, em uma instalação da cidade do Rio de Janeiro, é uma antiga 

empresa pública que fora privatizada em 2004, pertencente ao ramo da distribuição de GLP, ou 

Gás Liquefeito de Petróleo, o popularmente conhecido gás de cozinha. Possuindo uma rede de 

mais de 11 mil pontos de venda, que atendem a cerca de ¼ da população brasileira, 

recentemente chegou a ser posicionada, por uma publicação especializada, entre as 500 maiores 
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empresas do Brasil e entre as 50 maiores e melhores do comércio (AS 500..., 2014). Da visita 

realizada, puderam-se tirar as seguintes observações: 

 

a. A companhia possui atuação em todo o território nacional, contando com uma rede de 

19 unidades de negócios espalhadas por todo o país; 

b. Nesse sentido, até 2009, aos parques industriais, responsáveis principalmente por fazer 

o engarrafamento dos botijões, reservava-se a tarefa de efetuar o recebimento físico-

fiscal das mercadorias (matéria-prima) que servem de insumos para o processo fabril; 

c. Em termos de volume, a empresa recebe e processa, em média, 7000 Notas Fiscais por 

semana de materiais como: GLP, Botijões, e equipamentos de manutenção (na ordem 

de 75% do total). Isso corresponde à, aproximadamente, o que a área de RFF da 

empresa-alvo processa no período de um ano; 

d. Essa descentralização do recebimento físico-fiscal trazia inúmeros problemas para a 

empresa, pois não havia padronização na maneira de receber, analisar e reportar dados, 

nem tempestividade no trâmite dos documentos de cobrança; 

e. O cenário, portanto, levava a constantes ruídos no fluxo do processo, interrupções, 

gargalos e riscos elevados de desabastecimento, devido a entradas equivocadas no 

sistema ERP, que também levavam a atrasos no pagamento aos fornecedores; 

f. Por sua vez, a empresa perdia sua credibilidade perante o mercado quanto à sua 

capacidade de honrar compromissos e, por outro lado, incorria em óbices no processo 

de engarrafamento; 

g. Mesmo após cinco anos da privatização, a empresa ainda exibia traços e cultura 

advindos da época da administração pública, como apego a papel, excesso de instâncias 

a controles e uso de normas como fim e não como meio para a realização do processo; 

h. Diante da proximidade da chegada da Nota Fiscal Eletrônica, em 2010, a direção da 

empresa decidiu tomar medidas para tornar eficiente a atividade de recebimento físico-

fiscal, bem como as demais atividades de controle administrativo-financeiro; 

i. Nesse propósito a companhia inaugurou, em 2009, uma unidade de suporte ao negócio 

que viria a modernizar e padronizar todos os procedimentos operacionais que outrora 

eram distribuídos pelas quase duas dezenas de unidades de negócios espalhadas pelo 

Brasil; 
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j. A mudança afetou atividades como recursos humanos, contabilidade, compras e, 

finalmente, a própria área de Recebimento Físico-Fiscal, através da agregação de novas 

tecnologias e outras iniciativas com foco em otimização de custos e excelência 

operacional; 

k. A partir dessa alteração, o recebimento físico permaneceu descentralizado nas unidades 

fabris, por que o DANFE tem que acompanhar a mercadoria em seu efetivo local de 

entrega, mas o recebimento fiscal – que é responsável pela análise tributária/fiscal, 

lançamento da fatura no sistema e encaminhamento para pagamento ficou a cargo da 

sede administrativa no Rio de Janeiro; 

l. Houve capacitação dedicada aos colaboradores que efetuam o recebimento dos 

materiais no chão de fábrica, da mesma forma que àqueles que registram a NF nos 

sistema; 

m. Os recebedores das fábricas foram orientados a, tão logo recebessem a mercadoria, 

enviar para um e-mail central no RJ os arquivos eletrônicos recebidos, bem como 

eventuais documentos digitalizados; 

n. No RJ foram constituídas duas equipes: uma, com cerca de cinco pessoas, tratava 

especificamente daqueles documentos fiscais que não continham nenhum erro ou 

necessidade de esclarecimento ou ajuste perante o emissor; outra, entre um e dois 

indivíduos, tratava das questões com pendências. Enquanto a primeira possuía uma 

formação acadêmica mais geral, a segunda era constituída por profissionais mais 

experientes e com formação especializada em contabilidade ou finanças; 

o. As duas equipes dispensaram completamente o uso do papel, tendo todas as suas 

transações realizadas por e-mail, pelo sistema ERP, ou através de registros em 

servidores de arquivos e dispositivos Heijunka; 

p. Para facilitar o trabalho das equipes, foram disponibilizados dois monitores em paralelo 

para cada computador, a fim de otimizar o tempo e reduzir desperdício com movimentos 

desnecessários; 

q. Ao mesmo tempo, foram mantidos e utilizados em local visível a todos os indicadores 

do processo, em termos de lead time, produtividade individual e obediência a 

cronogramas; 
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r. Ao final do processo de mudança, que levou cerca de um ano, a empresa conseguiu 

estabelecer tempo médio de processamento das Notas Fiscais, a partir do momento da 

chegada da mercadoria na unidade fabril, de quatro horas até o endereçamento para 

pagamento na área financeira, possibilitando o atendimento aos requisitos legais, o 

pagamento aos fornecedores e o abastecimento das operações produtivas conforme 

estabelecido pela alta administração da companhia. 

 

Finalmente, a última visita foi realizada à área de Almoxarifado - localizada na cidade de 

Campinas - SP, de uma empresa de economia mista focada na geração e transmissão de energia 

elétrica nacional, subsidiária da empresa-alvo. Por ser uma realidade mais próxima aos 

participantes, buscaram-se, neste contato, especificamente informações mais objetivas sobre 

como se dava o recebimento físico das mercadorias entregues ao almoxarifado, já que não 

houve nenhum processo de melhoria associado a essa tarefa. Na visita os seguintes fatos 

puderam ser observados: 

 

a. O processo de recebimento físico das mercadorias é realizado no exato momento da 

entrega dos bens, contemplando não somente a checagem do material que está sendo 

entregue em termos de quantidades, qualidade, conformidade à especificação e 

condições de entrega, como a respectiva “entrada da mercadoria” no ERP, para fins de 

disponibilização da mesma para uso e para adequação de registros contábeis; 

b. Como o processo e os tipos de materiais são sempre os mesmos, e a equipe que faz o 

recebimento tem vasta experiência (entre 15 e 35 anos de prática), há estabilidade na 

realização dessa tarefa. Eventuais incorreções por parte dos fornecedores são 

administradas com a devolução imediata da mercadoria e aviso aos mesmos de que, em 

virtude de descumprimento de Cláusulas Contratuais, não apenas a mercadoria não pode 

ser entregue, como a NF-e deve ser cancelada, e o emitente ainda responderá a 

penalidades pelo atraso no fornecimento; 

c. Por outro lado, esclarece-se que tais medidas visam à manutenção da correção legal 

perante o Fisco, e desobstruções no processo que leva ao pagamento aos fornecedores; 

d. Essas medidas fazem com que fornecedores dificilmente reincidam em erros e tornem-

se parceiros para que o fluxo siga tão continuamente quanto possível; 
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e. Na continuidade do fluxo, após o recebimento físico, cabe a ume equipe especializada 

efetuar o registro fiscal (análise fiscal/tributária) dos documentos no sistema, seguindo 

os mesmos princípios da etapa anterior. 

f. Na prática, tem-se, segundo relatado, um processo com baixa taxa de não conformidades 

por erros em Notas Fiscais, com 90% das cobranças sendo pagas dentro dos prazos 

previstos contratualmente. 

 

Após a experiência advinda dos contatos as outras realidades aqui apresentadas, e da forma 

como as empresas-modelo implementaram mudanças a fim de se adaptarem ao paradigma da 

era da Nota Fiscal Eletrônica, a Equipe Núcleo pôde ter bases mais sólidas para motivar o 

restante dos membros participantes do projeto de melhoria, vide a apresentação de cases de 

sucesso, e de refletir sobre formas simples de atingir objetivos bastante próximos ao que a 

empresa-alvo vive. Assim, passou-se a uma etapa seguinte – e natural – do processo de geração 

de ideias: a proposição. 

 

 Proposição de ideias 

 

Após as visitas, a Equipe realizou nova sessão de Brainstorming junto aos participantes do 

fluxo do processo, a fim de sugerir possíveis soluções para atingir as causas-raiz priorizadas 

anteriormente, sempre tendo em mente o aprendizado trazido pelo Benchmarking. O quadro 05, 

adiante, traz a consolidação das Alternativas de Solução (AS) provenientes da referida sessão. 

Como pode ser visto, para cada Causa descrita à esquerda (com a respectiva referência a um 

Efeito Indesejado), foram propostas Alternativas de Solução à direita, numeradas 

sequencialmente de 0 a 31. O grupo entendeu que o “marco zero” para uma efetiva melhoria é 

a primeira alternativa, pois enfrenta diretamente a Causa Raiz mais votada na etapa anterior (EI 

24). 
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Quadro 05 - Consolidação das Alternativas de Solução advindas da sessão de Brainstorming 

Fonte: Criado pelo autor a partir de dados coletados na empresa-alvo. 
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5.4.4.2 Priorizando e selecionando soluções 

 

 

Como visto na etapa anterior, trinta e duas Alternativas de Solução foram propostas pelo grupo. 

Desse modo, era interessente utilizar algum mecanismo para tentar diminuir essas opções, a fim de 

priorizar aquelas que tem: maior potencial para causar impacto mitigatório ou eliminatório no Efeito 

Indesejado identificado; os prazos de implementação mais curtos; e a maior possibilidade de que as 

mudanças advindas da Solução adotada permanecam ao longo do tempo, diante de fatores como 

viabilidade técnica e econômica da mesma. Assim, visando identificar não somente as que seriam 

realizadas, mas quais ocorreriam primeiro, optou-se pela utilização de uma Matriz de Seleção de 

Soluções. 

 

Para este fim, decidiu-se adaptar a lógica seguida pela Matriz GUT – que é voltada para a 

priorização de problemas a serem atacados – para a óptica da escolha de alternativas de soluções. 

 

Nesse sentido, o fator “Gravidade” passou a corresponder ao impacto da Solução para a resolução 

do Efeito Indesejado, incluindo o potencial de alcance e profundidade da medida. Em suma, tratava-

se da contribuição da alternativa em termos de potencial para reduzir ou eliminar a Causa-Raiz 

previamente priorizada. Sua escala, de 1 a 5, variava de acordo com o nível de impacto/contrubuição 

direta para combater o problema, e, portanto, cabendo aos participantes responder à seguinte 

questão: “Qual a efetividade (impacto/contribuição) da solução proposta para a eliminação das 

Causas?” 

1 Muito baixa  

2 Baixa  

3 Regular  

4 Alta  

5 Muito alta  

 

Já o fator Urgência passou a ser entendido como a brevidade necessária para que a Solução surtisse 

o efeito esperado, ou seja, o tempo previsto para que os Efeitos Indesejados fossem eliminados ou 

minimizados. Sua escala também variava em ordem de magnitude de 1 a 5, de acordo com a 

previsão temporal para o alcance efetivo das mudanças. Portanto, cabendo aos participantes 

responder à seguinte questão: “Em quanto tempo (prazo) pode-se esperar que a Solução proposta 

surta o efeito desejado?” 
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1 [Prazo] Muito distante (um ano) 

2 [Prazo] Distante (seis meses) 

3 [Prazo] Médio (três meses) 

4 [Prazo] Curto (um mês) 

5 [Prazo] Muito curto (uma semana) 

 

Finalmente, para o fator Tendência, passou-se a considerar o elemento de comportamento e 

desenvolvimento da Solução proposta após a implementação. Isto é, em caso de adoção da 

alternativa, qual seria a tendência de que a Solução mantivesse padrão de coportamento estável, de 

sustentabilidade ao longo do tempo. A alternativa tinha potencial para atingir seus resultados, 

perenizando-se e integrando-se sinergicamente ao processo, ou corria-se o risco de que a alternativa 

escolhida consumasse-se logo depois de implementada, em um processo entrópico que esgotaria 

esforços por motivos diversos (como viabilidade técnica/financeira, necessidade de recuros 

adicionais, necessidade de apoio da alta administração, diferenças culturais, etc.)? Nesse sentido, 

coube aos participantes responder à seguinte questão: “Qual a tendência de a Alternativa de Solução 

escolhida sustentar-se ao longo do tempo?” 

1 Muito baixa  

2 Baixa  

3 Regular  

4 Alta  

5 Muito alta  

 

Com esse contexto estabelecido, esclarecimentos feitos e questões definidas, foi passado aos 

participantes do processo (por onde as unidades de trabalho seguem) a Matriz a ser preenchida, 

quantos aos campos Gravidade, Urgência e Tendência. No total, participaram 11 áreas distintas 

que participam, em algum ponto do fluxo, da cadeia de atividades: áreas de Suprimentos, 

Pagamentos, Riscos e Auditoria, Patrimônio, Suporte de Tecnologia da Informação, RFF, 

Contabilidade, Contratações, Parametrização de Sistemas de Tecnologia da Informação, 

Requisitante e Organização, Sistemas e Métodos. No total, votaram 15 pessoas (o RFF cedeu 

04 e os números abaixo são a média dos votos dessas pessoas). A tabela 07 a seguir apresenta 

os votos, por área, para cada Alternativa de Solução proposta. 

 

 

 



 

Tabela 07 – Matriz contendo votos consolidados por área para cada Alternativa de Solução proposta. 

 
Fonte: Criado pelo autor a partir de dados coletados na empresa-alvo. 

1
5

3
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Em sequência da votação realizada, partiu-se para a contagem de pontos de cada Alternativa de 

Solução (doravante denominada AS), através da soma simples dos votos, por linha (Coluna 

Total). A tabela 08 a seguir apresenta, em ordem decrescente, as “AS”, segundo a pontuação 

aferida. Contudo, como também pode ser observado na mesma tabela, a Frequência Relativa 

percentual individual que separa cada Alternativa (Coluna FR), varia muito pouco linha a linha 

(a Amplitude máxima está entre 4,3 % e 1,7%). Nesse sentido, a Matriz aplicada ainda não 

deixava, claramente, indicação sobre quantas e quais “AS” deveriam ser priorizadas.  

 

Em face desse panorama, optou-se pela utilização da metodologia de Pareto para nova 

priorização de Soluções. Contudo, mesmo a forma tradicional mostrar-se-ia pouco eficiente 

para essa seleção, pois ao invés da idealizada relação 20/80%, ter-se-ia algo em torno de 

72/80%; ou seja, na prática, nenhuma priorização. 

 

Nesse sentido, buscou-se uma aplicação alternativa da ferramenta. Como as pontuações mais 

relevantes para cada quesito de avaliação GUT são as notas 04 e 05, utilizou-se essas como 

parâmetro de priorização. Em suma, identificou-se para cada linha, quantas e em que percentual 

havia notas 04 e 05 (Coluna Pareto). Percebeu-se, assim, que: a) as Alternativas de Solução que 

possuíam tais numerações em quantidade acima de 70% eram também aquelas que possuíam 

pontuações individuais acima da Média (107), representada pela linha vermelha; b) as “AS” 

abaixo da média possuíam drástica redução de incidências das citadas notas altas, tendo no 

máximo 45%.  

 

Finalmente, verificou-se que as pontuações que se enquadravam nesses requisitos (estar acima 

da média e possuir percentual de notas 04 ou 05 superiores a 70% do total de votos por AS) 

correspondiam a somente 44% do total de Alternativas, o que pareceu uma priorização mais 

apropriada do que pelo método tradicional, pouco eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 158 

Tabela 08 – Relação, em ordem de prioridade, das Alternativas de Solução propostas.  

 
Fonte: Criado pelo autor a partir dos resultados da sessão de Brainstorming e do uso de método de priorização. 
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Concluindo-se, face ao exposto na tabela 08, obteve-se as seguintes descrições das soluções 

selecionadas que tiveram suas implementações priorizadas: 

 

1º. Criar áreas especialistas específicas para o Recebimento Físico, onde todos os materiais 

que entrarem na empresa passarão pelas mesmas e seriam direcionados para as áreas 

solicitantes, enquanto as informações seguirão para o registro fiscal. Como aprendizado 

do Benchmarking, podem-se utilizar duas equipes para acelerar o fluxo das unidades de 

trabalho (visando a um fluxo com um mínimo de interrupções): uma para documentos 

sem problemas; e outra para resolução de pendências. 

2º. Acabar definitivamente com a tramitação do DANFE em papel. Como fruto do 

Benchmarking, pode-se adotar a solução de utilização em paralelo de dois monitores: 

um para utilização do sistema ERP; outro para visualização da NF-e. Pode-se ainda 

utilizar somente fluxo eletrônico de informações. 

3º. Automatizar o atesto do recebimento e a aprovação para pagamento por Workflow 

(fluxo de trabalho automatizado), eliminando necessidade de carimbos e assinaturas no 

DANFE. 

4º. Elaborar instrução de trabalho para recebimento físico e fiscal, criando uma Norma de 

RFF ou outro instrumento equivalente, adaptado à nova realidade imposta por lei, para 

disciplinar os procedimentos relativos à atividade em voga. 

5º. Definir responsáveis em cada área pelo recebimento de materiais. No total, seriam 08 

áreas especialistas (uma para cada grupo de material a ser recebido). Como visto no 

Benchmarking, o recebimento das mercadorias seria realizado no exato momento da 

entrega, por uma equipe de Recebimento Físico (incluindo o registro no ERP); enquanto 

o Recebimento Fiscal seria realizado pela equipe especializada nos aspectos 

tributários/contábeis/fiscais. 

6º. Providenciar/preparar treinamento para capacitação dos colaboradores (vide 

Benchmarking). 

7º. Realizar o planejamento integrado de entregas de materiais nos diferentes prédios da 

empresa (definição prévia de datas e horas de entrega, para evitar problemas no 

recebimento) 

8º. Alocar todos os recursos que executam atividades relacionadas ao RFF, dispersos em 

outras áreas, sob a liderança da área de Suprimentos. 
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9º. Criar manual para o fornecedor com instruções e regras de fornecimento, recebimento 

e pagamento de materiais, que é anexado ao contrato, respaldando a empresa na 

devolução de materiais em caso de inconformidades (na NFE, DANFE, etc.).  

10º. Elaborar Checklist para efetuar a atividade de Recebimento Físico e Fiscal. 

11º. Anexar as certidões e demais documentos obrigatórios em cada etapa no sistema ERP, 

de modo que todos os envolvidos no processo tenham acesso aos mesmos documentos 

e o mesmo conhecimento da validade, mantendo a temporalidade do documento para 

fins fiscalização.  

12º. Digitalizar e inputar dados do contrato, das NFs, e do próprio Pedido de Compras no 

ERP, de forma que todos os colaboradores tenham acesso às condições definidas para 

fornecimento dos materiais, garantindo mecanismos de rastreio, tempestividade e 

transparência.  

13º. Definir e formalizar quais os momentos em que é obrigatória a necessidade de 

conferência/validação das certidões (licitação, assinatura de contrato e pagamento). 

14º. Centralizar o recebimento de materiais (porém em locais e em poucas áreas distintas). 

 

Como se pode inferir, as Soluções escolhidas mesclavam elementos vindos, fundamentalmente, 

de três pontos de análise: a Árvore da Realidade Atual (ARA), o Mapa do Estado Atual (VSM), 

e a própria pesquisa de Benchmarking, todos amplamente discutidos através de sessões de 

Brainstorming entre a Equipe Núcleo e o pessoal do gemba. Esperava-se com isso, que se 

pudesse, com base nesse conhecimento construído, estabelecer um novo desenho para o Fluxo 

do processo capaz de eliminar ou minimizar desperdícios, visando a um fluxo contínuo e em 

constante busca da perfeição. A próxima etapa trata, assim, da construção do Mapa do Estado 

Futuro (VSD) do processo de RFF. 

 

 

5.4.4.3 Desenhando o estado futuro (VSD) 

 

 

De posse de todas as informações levantadas até aqui, já era possível confeccionar um Mapa 

que serviria de orientação para todos os agentes do processo de RFF executarem suas 

atividades, detalhando graficamente as principais rotinas e ajudando-os a se posicionar no novo 

modelo proposto. Esse Desenho do Fluxo de Valor (ou VSD) buscou eliminar Atividades Não 
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Agregadoras de Valor (NVA) e mover os Gargalos do processo, identificados previamente, para 

o início do fluxo de modo a nivelar o trabalho depois da entrada das Notas Fiscais e, ao mesmo 

tempo, possibilitar um fluxo contínuo e com um mínimo de interrupções, sempre buscando 

eliminar o principal desperdício, neste caso particular, que afeta o cumprimento dos objetivos 

da empresa: a perda de tempo. Para fins de facilitar a compreensão das medidas e ideias 

incutidas no VSD, o Fluxo é, primeiramente, apresentado descritivamente – etapa a etapa – e, 

posteriormente, de maneira gráfica, já com todas as alterações plotadas e o desenho final 

utilizado no projeto de melhoria. Ao mesmo tempo, cada etapa é apresentada do seu ponto de 

início até o de destino intermediário, com todos os subprocessos envolvidos, as Soluções 

adotadas, princípios Lean, TOC e Seis Sigma (quando e onde aplicáveis) pertinentes, e 

ferramentas utilizadas. 

 

 Primeira Etapa do Novo Desenho: Programação da Entrega do material 

De: Envio do Pedido ao Fornecedor 

Até: Programação da Entrega 

 

O novo e melhorado processo de Recebimento Físico Fiscal deve passar a ter seu início com 

mudança na forma como a empresa-alvo se comunica e interage com seus fornecedores. No 

processo antigo, esse último apresentava comportamento errático e muitas vezes contrários ao 

que determinava os instrumentos contratuais (impondo seus próprios horários de entrega, por 

exemplo). Tais medidas faziam com que os requisitantes parassem o que estavam fazendo para 

receber as mercadorias, deslocando contingentes de mão de obra para atender tais demandas e 

atrasando outras atividades mais relevantes. Contudo, no novo processo desenhado, passa-se a 

adotar a Alternativa de Solução 18 (AS 18) definida na tabela 08, que visava a permitir a 

realização de planejamento integrado de entregas de materiais nos diferentes prédios da 

empresa, incluindo a definição precisa de datas e horário de entrega. 

 

Nesse sentido, o fluxo passa a iniciar-se com o envio, pela área de contratações, do 

Pedido/Contrato ao fornecedor - formalizando a aquisição - no qual estão definidos todos os 

fatores relevantes para a entrega dos produtos, como: objeto detalhado, prazo máximo de 

entrega, condições de pagamento, penalidades e, principalmente (pois se trata da inovação), 

condições de recebimento. Nas condições de recebimento é detalhado local, data e horário para 

entrega do produto, bem como critérios para aceitação tanto das Notas Fiscais quanto dos 
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materiais. Ainda na mesma oportunidade, é encaminhado para a contratada uma “Cartilha de 

Fornecedores” contendo todos os procedimentos para entrega de material. Essa iniciativa visa 

a atender o que fora previsto na Alternativa de Solução 03 (AS 03) da tabela 08, que tratava da 

criação de um manual para o fornecedor com instruções claras e políticas de fornecimento, 

recebimento e pagamento, a fim de respaldar a empresa-alvo na devolução de materiais em caso 

de inconformidades na Nota Fiscal Eletrônica. A intenção é que neste documento anexo, 

exclusivamente criado para este fim, as instruções de cunho generalista (não exaustivas) 

presentes nos Contratos possam ser aprofundadas e focadas para leitura rápida daqueles que 

efetivamente cuidarão da entrega dos produtos adquiridos, minimizando possibilidades de 

ruídos ou falhas na comunicação bilateral, conferindo maior assertividade nos procedimentos 

de entrega e de cumprimento de prazos legais. Cabe ainda o aparte de que a área de compras 

deve passar a inserir digitalmente no sistema ERP qualquer documentação relevante para o 

processo de recebimento, desde as certidões de regularidade fiscal da contratada até o próprio 

instrumento contratual, conforme previam as Alternativas de Solução nº 16 e 17 (tabela 08), 

que visavam à anexação da documentação relevante no ERP de modo a permitir o acesso 

simultâneo a todos os envolvidos no processo de dados pertinentes a cada etapa e área envolvida 

com o fluxo. Depois dessa inserção, a equipe de compras envia as informações para as áreas 

recebedoras e à equipe de triagem (primeiro contato/tratamento inicial) dos arquivos XML, 

além dos próprios fornecedores já mencionados. 

 

Após receber o Contrato da área de compras, o fornecedor deve agendar a entrega da mercadoria 

com o Recebedor indicado no instrumento contratual. Caso o mesmo demore mais do que cinco 

dias para fazer esse contato, aquele que deve fazer o recebimento deve proativamente interagir 

com o fornecedor e fazer este agendamento - aproveitando esse momento para ratificar os 

passos necessários para uma entrega correta e sem atropelos -, e envolvendo o requisitante se 

julgar necessário. Ato contínuo a essa tarefa, o recebedor/agendador deve registrar as 

informações da entrega em um ambiente online de disseminação de conhecimento 

disponibilizado pela área de TI denominado Escritório Virtual (esse instrumento já era 

utilizado, mas não para este fim), visível a todas as áreas que executam essas tarefas. 

Finalmente, deve reservar local, equipamentos e pessoal adequado para efetuar o recebimento 

do material e monitorar eventuais contatos das partes envolvidas quanto a qualquer alteração 

na Programação, fazendo os ajustes necessários.  

 

 Segunda Etapa do Novo Desenho: Tratamento Inicial da Nota Fiscal Eletrônica 
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De: Envio do arquivo XML pelo fornecedor 

Até: Comunicação ao fornecedor sobre a conformidade do arquivo. 

 

Entre o registro no sistema informatizado da programação e a efetiva entrega dos materiais 

adquiridos, passa a haver uma nova etapa referente à validação pela empresa estudada da Nota 

Fiscal Eletrônica, através da checagem da conformidade do arquivo XML enviado pelo 

fornecedor. Essa etapa é a mais importante no que se refere ao principal problema encontrado 

após mapeamento de todos os Efeitos Indesejados realizado na Fase 03: Recebimento Físico e 

Fiscal fora dos prazos legais e com inconsistências (EI 57).  

 

Nesse sentido, buscou-se reduzir o tempo em que os documentos de cobrança levavam para 

chegar à área de RFF (11,65 dias em média) a fim de receberem o primeiro contato e análise 

comparativamente a aspectos contratuais e fiscais básicos. Aproveitou-se também o princípio 

da TOC de que, após identificadas, todas as etapas anteriores e posteriores do processo devem 

ser submetidas ao ritmo (tambor) do Gargalo, explorando-o da melhor forma possível. Também 

pela TOC, decidiu-se mover essa restrição para outro local no sistema, neste caso o início, pois 

só assim seria garantido que a linha de produção (corda) apresentaria um comportamento mais 

estável e contínuo, com o mínimo de interrupção. 

 

O novo desenho foi proposto seguindo também o princípio Lean do atendimento sob demanda 

(fluxo puxado). Dessa forma, tão logo o fornecedor e a área recebedora façam o agendamento 

da entrega, passa a caber ao fornecedor a tarefa de planejar-se para gerar o arquivo XML (NF-

e) próximo à data marcada para a entrega (prazo de 03 ou 07 dias no máximo, segundo a 

legislação fiscal, dependendo do Estado da Federação do emissor), quando então o mesmo deve 

encaminhar o citado arquivo para um e-mail corporativo criado específico e previamente 

comunicado através dos contratos firmados e da Cartilha dos Fornecedores. Internamente, a 

equipe de triagem (composta por um Controller e alguns membros de apoio da área se 

suprimentos/RFF, não antes pertencentes ao processo) localiza os arquivos eletrônicos na caixa 

de correios, faz a validação nas esferas competentes governamentais e faz a distribuição dos 

mesmos para os técnicos da área de Recebimento Fiscal para que façam a checagem do mesmo 

tanto em relação aos aspectos contratuais quanto a questões fiscais de rotina. Essa distribuição, 

feita em planilha eletrônica, visa a buscar um equilíbrio na carga de trabalho de cada um. Caso 

seja validado, o técnico analista do RFF anexa o XML no sistema e dispara um e-mail para o 

recebedor e para o fornecedor descrevendo a situação do XML e liberado a entrega da 
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mercadoria na data agendada. Por outro lado, caso o arquivo seja considerado inválido, o RFF 

também dispara um e-mail aos interessados, porém não autorizando a entrega e sinalizando para 

a emissão de nova Nota Fiscal.  

 

Neste ponto, cabe destacar que a sinalização para a etapa anterior de que o processo pode 

continuar e que a mercadoria pode ser despachada é tanto a utilização da técnica kanban, quanto 

à do fluxo puxado. Em suma, somente se a empresa contratante sinalizar ao fornecedor que o 

mesmo pode enviar a mercadoria é que esse poderá dar continuidade ao processo que leva ao 

pagamento. Sem esse sinal, sem essa “puxada”, o fluxo não anda.  Assim, reduzem-se as 

chances de que os recebimentos ocorram intempestivamente ou com falhas, pois caso sejam 

detectadas anormalidades as Notas são canceladas imediatamente e sequer chegam a dar entrada 

oficialmente na empresa-alvo, pois mesmo o Recebedor (como visto mais adiante), é treinado 

para apenas permitir a entrada de materiais na empresa com a confirmação da validação do 

XML e da presença do mesmo como anexo do Pedido de Compras no sistema. 

 

Ainda como mecanismo de controle do fluxo de Notas Fiscais que entram na empresa, são 

utilizados mecanismos Lean para permitir o equilíbrio entre volume e variedade de trabalho. 

Por um lado são utilizados métodos de Nivelamento e de Balanceamento da carga de trabalho 

pelo tempo, de modo a distribuí-lo uniformemente entre as funções e os técnicos, e a fim de 

atender ao ritmo da demanda do cliente. Por outro, é utilizada a estratégia da Caixa de Correio 

Heijunka adaptada para o ambiente digital, para evitar que trabalho superior à capacidade de 

atendimento seja enviada para dentro do sistema.  

 

Quanto ao Nivelamento, a figura 30 abaixo representa uma proposição de matriz de 

nivelamento adaptada para as atividades da área de Recebimento Físico e Fiscal, com as 

funções, os técnicos envolvidos e os períodos de tempo nos quais devem executar suas 

atribuições. O Objetivo é que nenhuma função fique sobrecarregada. 
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Figura 30 – Matriz de Nivelamento das funções da atividade de Recebimento Fiscal da área de Suprimentos 

Fonte: Criado pelo autor, a partir da obra de Tapping; Shuker (2010). 

 

Já quanto ao Balanceamento do processamento de NFs por trabalhador, foi proposto e 

desenvolvido um gráfico de equilíbrio mensal, baseado na distribuição de funções da figura 30, 

onde cada técnico deve receber uma carga de trabalho tão equitativa quanto possível, em vista 

de tratar-se de um sistema manual construído sobre planilha eletrônica. Como pode ser 

observado na figura 31 a seguir, o primeiro quadro representaria os quantitativos tratados pelos 

quatro técnicos imbuídos, no mês de Janeiro, do papel de Analista fiscal/tributário. Sobre os 

mesmos recairiam aproximadamente a mesma carga laboral, em torno de 25% do total de NFs 

recebidas pela empresa, o que daria, em média, 105 NFs por pessoa e um total de 425 NFs. 

Pode-se perceber, também, que dois técnicos não figuram no primeiro quadro, pois suas 

atividades são diversas neste mês, sendo ou de Resolvedor ou de Revisor (estas funções são 

mais bem explicadas na próxima etapa do VSD). Nesse sentido, os mesmos aparecem no 

segundo quadro da figura, porém com cargas nominalmente diferentes. Enquanto o Resolvedor 

receberia uma carga equivalente a 23% de todas as NF-e recebidas, ao Revisor caberia 100% 

da carga. Embora aparentemente desequilibrado, a intensidade e a complexidade dessa 

atividade é bastante diferenciada das predecessoras, o que possibilita à área manter seus padrões 

de atendimento à demanda do cliente. 

Finalmente, no terceiro quadro, trata-se dos padrões de atendimento desejados para a área e 

para os indivíduos. Enquanto o ritmo da demanda é relativamente estável em 14 NFs por dia, a 

carga de análise e resolução de problemas está entre 3,26 e 3,54 NFs por dia. Ou seja, através 
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desse monitoramento pelo Controlador do processo, pode-se perceber se um determinado 

técnico está acima ou abaixo dos indicadores esperados e realizar os ajustes necessários, 

contrabalanceando a linha de produção. Por outro lado, como todas as Notas Fiscais precisam 

passar pelo crivo do Revisor (obrigação legal), o tempo de atendimento do mesmo tem que ser 

o mesmo da demanda original, isto é, 14 NFs por dia. Como, neste caso, ele também é um 

gargalo, caso o ritmo de trabalho do mesmo desça abaixo desse nível, pode-se precisar elevar 

o rendimento do sistema, com o deslocamento provisório de um técnico analista, como um 

Pulmão para o sistema produtivo. O gráfico ao lado dos quadros apenas ilustra os valores 

indicados. 

 

Figura 31 – Gráfico de Balanceamento laboral da atividade de Recebimento Fiscal da área de Suprimentos 

Fonte: Criado pelo autor, a partir da obra de Tapping; Shuker (2010). 

 

Outro dispositivo aproveitado do Lean é a Caixa Heijunka, que no caso em questão funciona 

como uma espécie de caixa de correios eletrônica para o fluxo de valor. Embora o princípio 

original envolva dispositivos físicos de entrada e de saída, a lógica da Nota Fiscal Eletrônica 

impôs uma configuração adaptada, onde foram criados e desenhados escaninhos virtuais no 

formato de caixas de e-mails corporativos específicos para cada tipo de documento e transação 

que é realizada. Nesse intuito, foram desenvolvidas caixas de correio para: 1º) Recebimento de 

arquivos XML; 2º) Agendamento/Recebimento Físico de Material; 3º) Recebimento Fiscal – 

Análise de Notas Fiscais Eletrônicas; 4º) Recebimento Fiscal – Resolução de Problemas; 5º) 

Recebimento Fiscal – Revisão de Impostos Lançados; 6º) Homologação de Pagamento; 7º) 



 167 

Liquidação de Pagamento. Autorizações e perfis de acesso específicos foram concedidos 

individualmente a cada uma dessas caixas a profissionais capacitados. Embora - como visto na 

próxima etapa -, do 2º até o 7º passo o fluxo siga por workflow, através da utilização de botões 

em um formulário próprio, caberia a cada agente puxar para si o trabalho depositado em seu 

respectivo “escaninho”, de acordo com a função que este representa naquele determinado mês. 

Finalmente, cabe destacar que todos os arquivos XML que são emitidos contra a empresa-alvo 

e remetidas para o endereço arquivoxml@empresax.com, passam a ser processados na imediata 

ordem em que são recebidos, pois neste ponto tal critério é essencial para o cumprimento do 

rigoroso prazo de 24 horas para a pré-análise, a fim de identificar a necessidade ou não de que 

o documento precise ser cancelado. Desse modo a técnica FIFO, “primeiro que entra, primeiro 

que sai” é a forma mais segura de garantir que a ordem cronológica dos eventos foi respeitada 

e de que o trabalho mais antigo na fila foi processado primeiramente. Este mesmo princípio, 

aliás, também é transpassado para as etapas subsequentes, sobretudo no que tange à distribuição 

das Notas Fiscais para análise técnica aprofundada, após o recebimento das mercadorias nas 

áreas de recebimento físico. 

 

 Terceira Etapa do Novo Desenho: Recebimento Físico de Materiais 

De: Chegada do Material à empresa 

Até: Registro da Entrada da Mercadoria no ERP (Recebimento Físico) 

 

Esta terceira etapa traz consigo outra grande mudança no desenho do processo de RFF. Como 

já havia sido detectado durante as Fases antecessoras, 45% do tempo em que uma NF perpassa 

o fluxo de recebimento físico e fiscal era desprendido com o gestor dos contratos para atestar o 

recebimento do material e autorizar o pagamento no verso dos DANFES (EI 65). Como também 

foi visto, essa era uma Atividade Não Agregadora de Valor, herdada da antiga lógica em papel 

que dominava este tipo de matéria, antes da inovação da Nota Fiscal Eletrônica (EI 35), que 

devia ser eliminada. Por outro lado, tais atividades eram realizadas intempestivamente por 

profissionais não capacitados e que desconheciam seus papeis e suas responsabilidades para o 

conjunto final (EI 60), ocasionando erros ao longo do percurso das unidades de trabalho, seja 

pela receptação indevida de produtos e documentos (EI 12, EI 03), seja pelo não 

encaminhamento para os locais adequados para o processamento dos mesmos (EI 22). Além 

disso, como pôde ser observado no VSM, o fluxo de trabalho não era contínuo, pois a Nota 

Fiscal (DANFE) seguia fisicamente do RFF até o gestor e, depois de efetuados os atestos, era 
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devolvida à mesma área para fins de revisão de impostos e preparação para envio à área de 

pagamentos, gerando retrabalho e desperdício de tempo de 93,52 horas. Por fim, como havia 

descentralização total da atividade de Recebimento Físico (EI 24), quem requisitava o produto 

era também quem efetuava o recebimento, em suma havia centenas de oportunidades de que 

alguma coisa saísse errada a cada entrega, já que a empresa conta com cerca de 1000 

colaboradores em seus quadros profissionais. 

 

Face ao exposto, VSD visa a corrigir tais anomalias, incluindo diagnósticos trazidos pelo VSM, 

pela ARA e pelas técnicas Lean e TOC. Nesse sentido, o primeiro passo foi mover o gargalo 

(EI 18) referente à necessidade de Atesto de Recebimento para o início do processo, a fim de 

eliminar os desperdícios de fila, transporte e processamento (retrabalho) relatados. Com isso, o 

fluxo pode tornar-se contínuo, sem interrupções, a partir da entrada da mercadoria. Quanto à 

Autorização de Pagamento, concluiu-se ser desnecessária, enquanto redundante, pois se a 

compra foi efetuada, é porque houve autorização prévia para tanto. Contudo, para que mudanças 

tão drásticas possam ser realizadas no processo, deverá haver um enxugamento do quantitativo 

de pessoas que poderiam realizar as atividades de recebimento físico (AS 24, tabela 08, p. 155). 

Desse modo, foram projetadas somente oito áreas especialistas específicas para o Recebimento 

Físico, para onde devem ser endereçados todos os materiais que a empresa-alvo vier a receber; 

com os materiais sendo direcionados aos gestores, enquanto as documentações são remetidas 

para o Recebimento Fiscal (AS 00, tabela 08). Essas áreas foram propostas de acordo com os 

grupos de materiais identificados, a saber: Suprimentos/Almoxarifado; Saúde; 

Copa/Cozinha/Serv. Gerais; Segurança do Trabalho; Tecnologia da Informação (Apoio ao 

Usuário); Tecnologia da Informação (Mainframe); Manutenção Predial; Biblioteca. Dentro 

dessas áreas também foi sugerida a limitação no número de pessoas aptas e com perfil de acesso 

ao sistema ERP para efetuar os procedimentos - duas a três por área - (AS 01, tabela 08). Esse 

mínimo serviria como dispositivo de segurança para evitar que ausências inesperadas 

comprometessem a capacidade produtiva, ou mesmo para casos de recebimentos em locais 

distintos e horários iguais. 

 

Após a definição de quem são os participantes, cabe efetuar o treinamento e a capacitação dos 

escolhidos para que possam exercer suas novas atribuições da melhor maneira possível (AS 09, 

tabela 08). Neste ponto, para que tal medida seja facilitada, faz-se necessário que instrumentos 

de aprendizado sejam confeccionados para a instrução dos recebedores, como Instruções de 

Trabalho (AS 21, tabela 08). Oportunamente, como forma de não somente padronizar o trabalho 
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tornando-o à prova de erros, como também de oferecer um guia prático para a execução da 

tarefa, foi elaborado um checklist, denominado Lista de Verificação (LV), um documento 

digital no qual os recebedores das mercadorias - e os demais agentes envolvidos - devem se 

nortear para realizar suas atividades, conforme previsto na Alternativa de Solução 08 (AS 08), 

na tabela 08. Aliás, é justamente essa padronização que permite à área de Suprimentos, expandir 

virtualmente sua capacidade de operação, pois, aliado à qualificação, o guia facilita aos futuros 

e atuais recebedores a execução das atividades básicas do Recebimento Físico cotidiano, e, 

nesse sentido, pode-se alocar todos os recursos que passam a efetuar a atividade sob a liderança 

da área de RFF (AS 02, tabela 08), não presencialmente, mas pelo conhecimento de especialista 

e por determinação normativa.  

 

Ainda com referência à LV, cabe destacar que na constituição da mesma devem ser adotados 

os critérios de organização, arranjo, layout enxuto, padronização e disciplina do trabalho 

preconizados pelo Sistema 5S. Nesse sentido, a Lista deve apresentar para o leitor/usuário um 

ordenamento sequencial lógico não só das informações a serem preenchidas, como dos passos 

a serem seguidos através das etapas. Com efeito, deve-se optar pela arrumação em três grandes 

“blocos de dados” para cada área específica – “verificações para a entrada física”; “verificações 

para a entrada fiscal”; e “verificações para o desbloqueio para pagamentos” -, bem como igual 

segregação por funções a serem realizadas – “recebedor”; “analista”; “resolvedor”; “revisor”; 

“homologador”; “tesoureiro”. Busca-se, nesse intuito, não só o alcance dos resultados 

pretendidos, como a minimização de desperdícios como tempo, processamento em excesso, 

movimentação e transporte. De maneira geral, deve-se buscar também um visual limpo, sem 

excesso de informações que não aquelas estritamente necessárias para cada ente do processo. 

Ainda, deve-se manter controle sobre as modificações na LV, já que a mesma só pode vir a ser 

alterada pela área líder do processo (Suprimentos), a quem passa a competir garantir do padrão 

a ser seguido e disciplinar qualquer novo posicionamento sobre a matéria. A Figura 32, a seguir, 

traz a Lista de Verificação projetada. 
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Figura 32 – Lista de Verificação projetada para guiar o processo de Recebimento Físico e Fiscal. 

Fonte: Adaptado pelo autor, a partir do trabalho da Equipe Núcleo. 
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Contudo, embora a utilização de uma Lista de Verificação traga como benefícios a 

padronização do trabalho e a minimização de erros através do oferecimento de um guia seguro 

para a execução das tarefas, sua principal aplicação é justamente possibilitar o término da 

tramitação do DANFE em papel (AS 12, tabela 08); tendo em vista que, como observado na 

extremidade inferior da figura 32, há uma lógica sequencial de botões que – quando acionados 

– visa a automatizar o fluxo de ações, indo desde o Atesto de Recebimento, até o Pagamento 

efetivo ao fornecedor (AS 13, tabela 08).  

 

De maneira mais detalhada, a ideia é que após receber a confirmação pela contratada de que 

seu arquivo XML está em conformidade com o previsto, a fornecedora faça a entrega do 

material, acompanhado do DANFE, na data previamente agendada com a área recebedora, 

observando o local de entrega determinado no Contrato. Por seu turno, à área recebedora 

especificada para aquele produto cabe conferir se quantidades, valores e documentações 

descritos no DANFE estão de acordo com o material que está sendo entregue e com o que havia 

sido previsto nos respectivos instrumentos contratuais. Logicamente, para que tal atividade 

possa ser exercida pelo Recebedor com precisão, o Contrato firmado precisa ter sido 

digitalizado e inserido no ERP corporativo, de forma que todos os colaboradores tenham acesso 

às condições definidas para o fornecimento dos materiais (AS 17, tabela 08). No mesmo 

momento (contratação), a área de Compras deve também inserir todos os documentos 

relevantes para o processo de pagamento, como certidões de regularidade junto aos órgãos 

governamentais, declarações e congêneres, a fim de que essa situação de conformidade à 

legislação possa ser acompanhada ao longo de todas as fases do processo (AS 16, tabela 08). 

 

Além disso, também deve zelar para que somente adentrem a empresa materiais cujos arquivos 

XML tenham sido validados pela equipe de triagem. Nesse mesmo momento o recebedor efetua 

o preenchimento da Lista de Verificação na parte que lhe cabe, isto é, o cabeçalho e as 

“verificações para a entrada física de materiais/ativos”, assinando digitalmente no final do 

primeiro bloco (o que serve como Atesto de Recebimento do material, substituindo a assinatura 

em papel).  

 

Em seguida, realiza a Entrada da Mercadoria no sistema ERP, formalizando, para todos os fins, 

o Registro Físico do material entregue. Por fim, submete toda a Lista gravada para a etapa 

subsequente, a etapa de Análise Fiscal e Tributária, da área de RFF para que o Recebimento 

Fiscal seja processado.  
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Inicia-se, assim, um fluxo automatizado que conduz a Lista por todas as fases posteriores, 

sempre recebendo o preenchimento de dados necessários por cada agente e em cada área até 

que os recursos financeiros sejam transferidos para o fornecedor das mercadorias, denotando 

plena integração de processos. Todavia, caso alguma não conformidade seja identificada no ato 

do recebimento, a mercadoria e a documentação não são aceitas e o fornecedor é comunicado.  

 

 Quarta Etapa do Novo Desenho: Recebimento Fiscal das NF-e 

De: Entrada de Mercadoria no ERP 

Até: Lançamento da NF-e no ERP 

 

Tão logo o Recebedor aperte o botão no formulário eletrônico (Lista de Verificação) referente 

ao Recebimento Fiscal, a própria Lista preenchida deve ser enviada por e-mail para uma 

endereço eletrônico específico onde um colaborador deve fazer a distribuição para o próximo 

técnico na ordem de serviço (nfe@empresax.com). Aliás, sobre esse colaborador que faz a 

receptação, encaminhamento e registro dessas Listas de Verificação e assume o papel de 

Controller (Controlador) no novo processo de RFF, a quem caberá manter equilibrado, em 

volume e variedade, o nível e a carga de trabalho atribuída a cada técnico, bem como coordenar 

e implementar o rodízio mensal de funções (Analista, Resolvedor e Revisor) na área. Em 

seguida, de acordo com critérios de balanceamento da linha, o Controller passa para um técnico 

especialista a Lista de Verificação referente a uma Nota Fiscal específica já previamente 

anexada no ERP, para que este a preencha segundo critérios de análise fiscal e tributária mais 

aprofundados. A fim de tornar o processo tão fluido quanto possível, sem interrupção entre suas 

etapas, os analistas ater-se-ão somente a efetuar os lançamentos de Notas Fiscais sem quaisquer 

tipos de pendências. Contudo, caso esses analistas de “primeiro nível” se deparem com 

problemas ou situações não passíveis de imediata solução pelos mesmos, a Lista de Verificação 

segue para uma etapa de resolução de problemas, a cargo de um técnico Resolvedor, a partir do 

aperto no botão de “Recebimento Fiscal – Resolvedor”. Caso não haja questões a serem 

tratadas, o analista simplesmente aperta o botão “Recebimento Fiscal – Revisor”. 

 

Esta proposta de um Resolvedor foi extraída das pesquisas de Benchmarking, e consiste na 

separação das equipes em dois níveis: uma equipe de primeiro nível é responsável pelo 

atendimento de questões rotineiras, de fácil tratamento, invariável, que se resumem a efetivar o 

registro fiscal das Notas Fiscais, após as análises corriqueiras; outra equipe, composta por no 
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mínimo um técnico exercendo a função de Resolvedor, fica responsável única e exclusivamente 

por resolver as pendências apontadas pelo técnico analista do nível anterior. Assim pretende-se 

que às situações rotineiras seja reservado tratamento de fluxo contínuo, enquanto para causas 

especiais, tratamento diferenciado. Ao final, quando a pendência é sanada, o Resolvedor efetua 

o registro fiscal (lançamento da NF-e no ERP) e encaminha a Lista de Verificação devidamente 

preenchida para a próxima etapa, a Revisão, através do canal próprio do formulário eletrônico. 

 

A figura do Revisor foi mantida do fluxo anterior por ser uma exigência da empresa perante o 

mercado outros organismos de controle, tratando-se nada mais do que a revisão por outro 

técnico diferente do que fez o lançamento quanto à adequação e correção dos impostos 

indicados para serem retidos do fornecedor e recolhidos ao governo. É, portanto, uma atividade 

redundante que não agrega valor ao processo, mas que por ser obrigatória precisa ser mantida. 

Contudo, no VSM esta atividade estava fundida à etapa de “Preparação para o Pagamento”, na 

qual também eram exercidas as atividades de registro em planilha da devolução do DANFE 

pelo gestor, o lançamento no sistema ERP, o arquivo da papelada e a colocação no malote. No 

novo fluxo, à exceção da obrigação legal aqui mencionada, todas as demais atividades foram 

eliminadas, pois: 1) o documento fiscal não segue mais para o gestor para atesto; 2) o 

lançamento é feito previamente pelos técnicos analistas ou resolvedores; 3) não há 

documentação em papel que precise ser arquivada, pois toda a documentação está anexada ao 

ERP; e 4) o envio para a área de pagamentos é feito eletronicamente, dispensando-se o uso do 

Malote. Sobre este ponto, cabe ressalvar, para situações não previstas ou excepcionais, como 

no caso de indisponibilidade do sistema de gestão integrado informatizado, pode-se utilizar a 

figura de um Movimentador para que eventual documentação possa ser remetida diretamente à 

etapa seguinte e entregue em mãos – sem os prazos maiores do sistema corporativo de malote 

que somava, em média, 4 horas de espera ao processo – o que não poderia ser feito em larga 

escala, pelo fluxo anterior, para as milhares de NFs mensais, mas sendo viável para situações 

contingenciais. 

 

Finalmente, após a revisão, o técnico remete – via botão específico - a Lista de Verificação 

atualizada para a etapa seguinte para que a “Homologação de Pagamento” seja realizada, 

tornando possível a liquidação da despesa e o pagamento ao fornecedor.  

 Quinta Etapa do Novo Desenho: Pagamento 

De: Homologação de Pagamento 



 174 

Até: Transferência de valores monetários ao Fornecedor. 

 

Assim que recebe a LV na caixa de correio criada para este fim, a área de pagamentos deve 

verificar a validade das Certidões anexadas junto aos órgãos competentes (AS 15, tabela 08), 

checar se toda a documentação relevante está anexada no Sistema ERP, averiguar as condições 

de pagamento previstas no Contrato estão sendo cumpridas e, estando tudo de acordo, efetuar 

a homologação do pagamento, desbloqueando o lançamento fiscal feito pela área de 

suprimentos e sinalizando à Tesouraria, através do botão “Pagamento” no formulário, que a 

despesa pode ser quitada através da transferência de recursos via EDI ao fornecedor. Caso haja, 

entretanto, alguma pendência, a Lista de Verificação deve ser finalizada anotando-se o motivo 

da recusa, e sinalizando à etapa antecedente que o mesmo precisa ser solucionado antes que 

novo formulário seja reencaminhado. Importante se faz destacar que em qualquer uma das 

etapas desse novo processo o Controller é copiado nos e-mails, a fim de monitorar e atualizar 

os indicadores do processo, sobretudo o tempo com cada agente. Já a figura 33 a seguir, ilustra, 

de maneira resumida, as etapas do desenho do novo processo. 

 

Figura 33 – Novo Processo de RFF – versão resumida. 

Fonte: Criado pelo autor. 

 

Finalmente, tendo em vista todas as informações e etapas apresentadas até o momento, pode-se 

fazer uma representação visual do VSD, o qual representa, para todos os efeitos, a nova forma 

de se fazer as coisas na empresa estudada. A seguir, a figura 34traz o VSD proposto. 



 

 

Figura 34 – Mapa (Desenho) do Estado Futuro do Fluxo de Valor (VSD) – Da emissão da NF-e (XML), até o Pagamento ao fornecedor. 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Tapping; Shuker (2010), e das sessões de Brainstorming desenvolvidas junto ao gemba. 

1
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5.4.4.4 Implementando soluções 

 

 

Na última etapa desta Fase, tendo sido desenhado o novo Fluxo de Valor - a partir das A.S. 

propostas pela Equipe e pelo pessoal do gemba nas sessões de Brainstorming -, era chegado o 

momento de implementar, em ambiente real, as soluções e caminhos apontados no VSD. O 

primeiro passo nessa nova etapa foi envolver e posicionar as áreas e colaboradores que seriam 

de alguma forma impactados pelas mudanças, mas que não participaram diretamente das 

sessões de Brainstorming ou das visitas de Benchmarking. Além disso, aproveitar a 

oportunidade para reafirmar o comprometimento entre os membros da Equipe Núcleo com o 

sucesso da empreitada, bem como posicionar os patrocinadores sobre o andamento do projeto. 

Nesse sentido, foram realizadas duas reuniões de sensibilização para o novo quadro que se 

delineava, uma entre a Equipe Núcleo e o gemba, e outra com a liderança da empresa.  

 

Após as reuniões e a obtenção do aval para o prosseguimento dos trabalhos, partiu-se para a 

efetiva implementação das ideias e modelo proposto, utilizando-se a ferramenta Lean do A3. 

Com efeito, o A3 foi utilizado de maneira diferenciada por cada parte envolvida. No nível mais 

operacional, foi utilizado como elemento norteador diário das ações que precisavam ser 

tomadas para a consecução do plano desenhado. Ao mesmo tempo em que serviam para, 

rapidamente, possibilitar o esclarecimento de dúvidas quanto aos motivos que os trouxe àquele 

momento (justificativa e contexto), do papel esperado de cada um e os benefícios potenciais 

que podem ser alcançados, após uma implementação bem sucedida.  Por outro lado, pela óptica 

da Equipe Núcleo, pôde-se monitorar o status de desenvolvimento do Plano, através de análises 

de cronogramas (previsto x realizado) e modificá-lo continuamente – quantas vezes fossem 

necessárias – na eterna busca da perfeição. Aliás, cabe ressaltar, inúmeras foram as 

modificações, ajustes e readequações realizadas ao longo desta etapa sobre o A3 original, 

sempre com a ajuda do pessoal do gemba e visão dos patrocinadores. Ao final, foram utilizadas 

dez versões de arquivos, com cada versão apresentando algum nível de evolução em relação a 

anterior. Finalmente, sob a óptica dos Patrocinadores, a ferramenta serviu como mecanismo de 

controle sobre todo o andamento do Projeto, inclusive com as mensurações sobre os indicadores 

de desempenho definidos e apresentados no A3, e como uma fonte rápida e prática de 

informações desde o Estado Atual até os desdobramentos concretizados no desenho do Estado 

Futuro desejado. 
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Após a aprovação final do A3, era chegada a hora de transformar em termos práticos o que fora 

desenhado, através da implementação. Contudo, como se tratava de um processo transversal 

que envolvia diversas áreas e iguais possibilidades de ocorrências não previstas, era prudente 

aplicar as modificações em uma escala reduzida, em ambiente mais controlado e onde eventuais 

obstáculos pudessem ser tratados de modo a não comprometer toda a operação, o que poderia 

potencialmente colapsar todo o sistema e desmotivar/desmobilizar os esforços para a melhoria, 

incluindo o apoio dos patrocinadores. Nesse sentido, optou-se pela realização de testes 

operacionais-piloto com o fluxo de valor projetado, em um cenário envolvendo somente poucas 

áreas específicas, por um breve período de tempo e contando com um número restrito de 

colaboradores. 

 

Em termos específicos, o evento-piloto foi dividido em dois momentos:  

 

1. Na primeira parte, foi aplicado somente aos materiais de Estoque, pois, assim como a 

área de RFF, estão sob a gestão da Área de Suprimentos. Dessa forma, a interlocução e 

a coordenação dos esforços puderam ocorrer de maneira fluida e sem ruídos, 

possibilitando que problemas encontrados ao longo do caminho pudessem ser sanados 

mais rapidamente. O objetivo principal desse Piloto foi visualizar, pela primeira vez, 

como a aplicação ocorreria no “mundo real”, e como os elos da cadeia se relacionariam, 

desde a compra até o pagamento. Além disso, ajustar pequenos detalhes da rotina do 

processo, que somente poderiam ser percebidos durante a execução. Finalmente, 

mensurar os tempos de processamento e ver se o VSD era viável ou mero exercício 

teórico. Essa etapa teve início no mês de Abril de 2013 e transcorreu até o mês de Junho 

do mesmo ano, consistindo na realização de três aquisições diferentes sob o novo 

processo de RFF, monitoradas desde a emissão do Pedido de Compras, até o derradeiro 

pagamento ao fornecedor, após triagem (validação do XML), agendamento da entrega, 

Recebimento Físico pelo recebedor designado, Recebimento Fiscal pelo analista, 

revisão de impostos e envio para processamento pela Área de Pagamentos. Como 

resultados dessa primeira parte do Piloto, foram observadas as seguintes questões a 

serem tratadas: 

 

a. Necessidade de atribuição de perfis específicos para a função de Recebedor no 

Sistema ERP, com escopo limitado à sua atuação; 
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b. Necessidade de disponibilização de documentos normativos, procedimentos e 

documentos afins, com o intuito contextualizar, ensinar o modus operandi, 

definir papeis e responsabilidades e ratificar a importância da nova função; 

c. Necessidade de adquirir e disponibilizar equipamentos e infraestrutura 

adequados para a execução do recebimento, como leitores de códigos de barras 

para validação dos DANFES e notebooks para ganho em mobilidade; 

d. Necessidade de implementar dispositivos para contingências, como modem 3G 

para recebimentos em qualquer lugar e mesmo no caso de queda do sistema 

informatizado; 

e. Necessidade de ajustar os cabeçalhos dos e-mails de modo a facilitar a 

identificação e a leitura pela Área de Pagamentos; 

f. Necessidade de conceder acesso compartimentalizado ao Sistema do Escritório 

Virtual, para disponibilização/atualização de conteúdo e agendamento das 

entregas. 

 

2. Em um segundo momento, a partir dos resultados e erros percebidos na primeira parte, 

pequenas correções de curso foram implementadas para que o Piloto pudesse ser 

expandido para compreender outros setores. Assim, a segunda parte envolveu 50% das 

áreas definidas pelo VSD como recebedoras de materiais, ou seja, quatro de oito. Entre 

essas pioneiras encontravam-se as quatro maiores recebedoras de materiais da empresa 

(incluindo a Área de Suprimentos). Essa etapa deveria durar somente trinta dias, entre 

01/10/2013 a 01/11/2013, mas devido ao alcance de bons resultados e possibilidade de 

investigar, a cada dia, novas situações ocorridas, perdurou por mais de quatro meses, 

encerrando-se em fevereiro de 2014. Como resultados dessa segunda parte do Piloto, 

foram observadas as seguintes questões a serem tratadas: 

 

a. Necessidade de maior coordenação entre as áreas recebedoras, o RFF e a Área 

de Pagamentos; 

b. Necessidade de instruções mais claras ao fornecedor no momento do envio do 

instrumento contratual, além do que já estava escrito na Cartilha e no próprio 

Contrato. Em suma, constatou-se a necessidade de um contato pessoal (via 

telefone ou presencialmente), pois a leitura pode ser negligenciada; 
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c. Necessidade de disponibilização de perfis de acesso ao ERP ao pessoal de 

Pagamentos, referentes a transações até então só utilizadas pelo pessoal da 

Gestão de Materiais; 

d. Necessidade de que a figura do Agendador demonstre uma participação mais 

ativa nos contatos para agendamento da entrega de mercadorias, ao mesmo 

tempo em que, quando investido do papel de Recebedor, o mesmo apresente 

firmeza quando as regas não forem cumpridas. 

 

Cabe destacar que antes, durante e após cada etapa acima, foram realizados treinamentos 

específicos sobre o “como fazer” as novas rotinas, de maneira detalhada e aprofundada, 

incluindo pausas para reavaliação de procedimentos e indicadores. Afinal, com a apresentação 

do A3 e, consequentemente, dos passos para a implementação da proposta do VSD, surgiu, com 

o envolvimento mais ativo de mais pessoas ao processo, a oportunidade de realizar uma 

“sintonia fina” ao que foi definido, com eventuais ajustes apontados pelos participantes na linha 

de frente.  

 

A seguir, as figuras 35 e 36 apresentam os resultados preliminares obtidos em cada parte dessa 

etapa de Pilotagem: 

 

Figura 35 – Resultados da 1ª Parte da etapa piloto de implementação de mudanças em ambiente controlado 

Fonte: Criado pelo autor a partir de dados coletados na empresa-alvo. 
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Sobre os dados da figura 35 cabe uma ressalva importante: embora animadores e a despeito de 

terem envolvido situações reais de aquisição, recebimento e pagamento, os mesmos foram 

obtidos em ambiente controlado. Isto é, em um contexto no qual todas as equipes foram 

mobilizadas para executar instantaneamente o processamento dessas Notas Fiscais, antes de 

qualquer outra que chegasse, concedendo-se, assim, não só máxima prioridade, como atenção 

a cada caso. A intenção dessa tratativa, além das já aqui colocadas, foi também identificar a 

capacidade máxima de processamento do sistema, ou seja, em um cenário ideal, quão rápido se 

conseguiria fazer todo o processamento? Com isso, obtiveram-se dados em horas, ao invés de 

dias, pois, onde antes o tempo decorrido entre a chegada do DANFE à área de RFF e o envio 

para homologação de pagamento na área financeira era, em média, de 8,22 dias, chegou-se a 

aproximadamente 1,5 horas de média; e é esse, em última instância, o potencial máximo de 

melhoria advinda do VSD. 

 

 

Figura 36 - Resultados da 2ª Parte do piloto de implementação do VSD, com 50% da capacidade de recebimento 

Fonte: Criado pelo autor a partir de dados coletados na empresa-alvo. 

 

Já a figura 36 acima representa o envolvimento de uma parcela maior das áreas definidas como 

recebedoras oficiais da empresa. Note-se que, quando comparados aos indicadores descritos no 

VSM da figura 23, Fase 02, o Lead Time Total do processo de Recebimento Físico Fiscal (no 

âmbito da área de Suprimentos), que vai desde a emissão da Nota Fiscal até o envio para 
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pagamento na área financeira, foi reduzido de 19,87 dias (476,88 h) para 7,33 dias (175,92 h). 

E, mais importante, o tempo médio para resposta ao fornecedor (tempo para 1º contato) que era 

de 11,65 dias - e que precisa ocorrer dentro de 24 horas corridas por força da Lei -, foi reduzido 

para 0,79 dias; ou seja, dentro do prazo legal que originalmente levou à empresa a buscar a 

iniciativa de melhoria.  

 

Com efeito, após os testes, diante de um quadro com bons indicadores e da comunicação dos 

resultados para a corporação, através do A3 o Plano ajustado pôde ser implementado em larga 

escala, por toda a empresa, a fim de verificar se os resultados obtidos na etapa de Pilotagem 

poderiam ser confirmados com o envolvimento das demais áreas recebedoras. 

 

Finalmente, a figura 37 a seguir apresenta o cronograma da etapa de implementação, incluindo 

as reuniões de avaliação de status, os treinamentos realizados e a programação para 

envolvimento gradual das áreas. 

 

 

Figura 37 – Cronograma da etapa de Implementação do VSD. 

Fonte: Criado pelo autor a partir de dados coletados na empresa-alvo. 
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5.4.5 Fase 05 – Controlando resultados e melhorando continuamente 

 

 

A última Fase do Modelo de Aplicação pode ser entendida também como o início. O início de 

um processo contínuo de melhorar tudo o que for possível no processo vigente, não importando 

quão bom o mesmo já aparente ser eficiente. Nisso se resume a busca pela perfeição, o 5º e 

derradeiro Princípio da mentalidade Lean: perseguir a perfeição em todos os detalhes, de 

maneira contínua (Kaizen) e permanente. Por outro lado, embora a “busca pela perfeição” seja 

um dos Pilares, e talvez o destino final de qualquer Jornada Lean, a própria característica dessa 

filosofia, de utilizar constantemente o gemba (pessoal operacional que atua onde as coisas 

realmente acontecem na empresa, tradicionalmente conhecido como “chão-de-fábrica”) como 

força motriz para a identificação e implementação de mudanças graduais e constantes nos 

processos produtivos ou administrativos, faz com que não haja um passo precisamente definido 

de Controle nas metodologias aqui estudadas. Embora tanto o Lean Office quanto o Lean 

Manufacturing tragam o discurso de que a forma de alcançar a perfeição é através da melhoria 

contínua por todos os envolvidos, e, portanto, fique estabelecido, mesmo implicitamente, que 

aí deva haver um controle, um acompanhamento do que está sendo feito, essa orientação pode 

esvanecer-se no tempo e no espaço corporativo, se não ficarem bem definidas as 

responsabilidades e a necessidade desse monitoramento. 

 

Dessa forma, considerando-se ser a “primeira onda” de projetos de melhoria de processos na 

companhia na qual se aplica o Modelo, optou-se por mesclar, nesta Fase (aliás assim como nas 

anteriores), elementos de Lean - como a necessidade do estabelecimento de uma cultura para a 

melhoria contínua, contratos de longo prazo, automação, dispositivos à prova de erros e Kaizen 

- , com a fórmula mais estruturada e prescritiva do Seis Sigma, que declara abertamente que o 

Controle é essencial para o processo de melhoria 

 

 

5.4.5.1 Tornando à prova de erros 

 

 

Para que se elevem as chances de que o que fora desenhado no VSD possa ser alcançado e 

sustentado na prática cotidiana, devem-se encontrar mecanismos capazes de reduzir ao máximo 

as oportunidades de erro. Especificamente no caso estudado, utilizou-se a própria Lista de 
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Verificação (LV) como agente de monitoramento e controle. Afinal, cada área pode preencher 

somente a parte (bloco) que lhe cabe, sem interferências sobre as demais, ao mesmo tempo em 

que uma LV não preenchida no campo adequado não pode seguir adiante no processo, 

permitindo, assim, melhor controle sobre as ações dos indivíduos (ferramenta Jidoka). Por outro 

lado, como outro mecanismo à prova de erros, o preenchimento da Lista tem campos com 

valores pré-definidos, linha a linha, nos quais o usuário só tem três opções de escolha por 

parâmetro: “Sim”, “Não” e “Não Aplicável”, reduzindo, consequentemente, a variabilidade do 

processo (ferramenta Poka Yoke). A figura 38 a seguir apresenta esses mecanismos de controle, 

contidos na Lista de Verificação. 

 

 

Figura 38 – Detalhe da Lista de Verificação no que tange ao mecanismo à prova de erros de preenchimento. 

Fonte: Criado pelo autor. 

 

 

5.4.5.2 Documentando e padronizando 

 

 

A fim de minimizar o efeito da subjetividade aos novos procedimentos instalados, evitar o 

empirismo, e promover a disseminação do conhecimento, faz-se necessário que os processos 

mapeados, as soluções propostas e as rotinas implementadas sejam traduzidas em normas e 

procedimentos formais, que possam ser registrados e ajustados quando necessário a partir de 
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uma mesma fonte de informação. Em outras palavras, visando a transformar o conhecimento 

tático reinante na empresa-alvo em algo explícito, facilmente acessível, porém controlável. 

 

Nesse sentido, a Equipe Núcleo ficou encarregada, junto à área de OS&M da empresa estudada, 

de elaborar a primeira Norma de Recebimento Físico e Fiscal de Suprimentos, sessenta dias 

após a declaração oficial de encerramento do projeto pela área de Suprimentos. Enquanto isso, 

considerando-se que a ampla transversalidade do processo, a necessidade imediata de algum 

respaldo formal já para a realização dos eventos-piloto, e o imperativo de que houvesse um guia 

conceitual e procedimental para orientação de todas as áreas envolvidas, foi obtido junto à Alta 

Administração da empresa, um instrumento contingencial, com força de diretriz, para permitir 

a instauração do novo processo de RFF. Esse documento foi denominado de Resolução de 

Diretoria Executiva, cujos pressupostos apenas teriam validade enquanto a Norma de RFF não 

fosse finalizada.  

 

Em essência, a Resolução constitui-se como um documento de 33 páginas, mesclando diretrizes 

e procedimentos a serem adotados pela empresa para a realização do novo processo de 

Recebimento Físico e Fiscal de Materiais na organização. Além disso, em seus anexos, também 

apresenta o desenho do novo processo – desde a Programação da Entrega, até o Pagamento -, 

um guia para nomenclatura dos arquivos digitais, uma ampla listagem discriminando todos os 

materiais que deverão ser recebidos por cada uma das oito áreas recebedoras escolhidas para 

esta função, e a própria Lista de verificação. Finalmente, como ponto a ser destacado, encarrega 

e formaliza a área de Suprimentos como Líder do Processo de RFF e única a poder realizar 

modificações nos procedimentos, fluxos e desenhos definidos, cabendo-lhe também o papel de 

decidir quanto a eventuais impasses que venham a ocorrer no ambiente diário. Por outro lado, 

em termos mais cotidianos, além da Lista de Verificação, também havia sido criada uma 

Cartilha para o Fornecimento de Suprimentos, voltada aos fornecedores externos. Outrossim, 

foram disponibilizados fluxogramas dos novos processos e “Guia Rápido do Usuário”, 

detalhando aos colaboradores os modos de operação dos mesmos e Instruções de Trabalho para 

tarefas essencialmente operacionais como “Como realizar a Entrada de Mercadorias no Sistema 

ERP”. Estes elementos - criados pelos próprios operadores -, somados à Resolução, constituem 

o Procedimento operacional Padrão (SOP) que visará a garantir que o melhor método e 

sequencia de execução das atividades estarão sendo adotados por aqueles que realmente irão 

executar as tarefas. 
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5.4.5.3 Comunicando o novo paradigma 

 

 

A fim de envolver os colaboradores relacionados de alguma forma ao novo processo e torna-

los em agentes da mudança, foi desenvolvido um Plano, simples, de comunicação. Após ficar 

definido o que seria comunicado (o novo paradigma de RFF), para quem (todos os envolvidos 

direta ou indiretamente no fluxo de valor), quando (a partir do Evento-Piloto) e como (através 

dos Procedimentos Operacionais-Padrão e meios de comunicação internos), passou-se à etapa 

de implementação do Plano. Em termos práticos, buscaram-se ferramentas de comunicação já 

existentes na corporação, como banners na intranet, mensagens direcionadas por e-mail a 

grupos selecionados, e notícias em revistas eletrônicas internas, tudo reforçado por cartazes e 

impressos afixados em locais estratégicos das áreas de trabalho.  

 

 

5.4.5.4 Avaliar/mensurar resultados da implementação; checar com o desenhado/planejado; 

ajustar para aprimorar o desempenho ou readequar o plano, continuamente. 

 

 

Embora os mecanismos citados até aqui tivessem buscado autorregular o processo através do 

uso de ferramentas e monitoramento pelo pessoal da linha de frente, a busca da melhoria 

contínua passa também pelo controle dos indicadores e resultados do processo pela Equipe 

Núcleo, em um primeiro momento, e pelo pessoal operacional, após período de estabilização. 

Em síntese, esta etapa da Fase 05 é mensurar benefícios, evidenciar riscos e identificar novos 

problemas que venham a surgir, mas, antes de tudo, mensurar os resultados colhidos após a 

implementação, avaliá-los face ao planejado e atuar para melhorar continuamente o processo. 

Inicialmente este trabalho se dá através de Plano de Controle, que guia as etapas de avaliação, 

checagem e ação corretiva de etapa(s) do processo. Além disso, são utilizadas as definições 

referentes às responsabilidades, métricas críticas para o processo e a forma de captura de dados, 

já estabelecidos na Fase 04. Além disso, esses instrumentos devem explicitamente informar que 

a área responsável por analisar sugestões e implementar mudança é a área de Suprimentos, 

reforçando a todo instante aquilo que ficou determinado pela Resolução de Diretoria Executiva, 

já mencionada. A figura 39 a seguir traz um exemplo de Plano de Controle, utilizado pela equipe 

do RFF seguindo o padrão A3, onde a linha em vermelho significa um tempo de resolução 

superior ao temo máximo estimado para a tarefa.  



 

Figura 39 – Plano de Controle do Processo, criado em A3. 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de dados coletados na empresa-alvo. 
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Por outro lado, como visto mais adiante, Gráficos de Controle foram utilizados para evidenciar 

melhorias trazidas após a implementação, ou defeitos apresentados. Ao mesmo tempo, 

dispositivos de Gestão Visual, estrategicamente posicionados, permitem o acompanhamento 

(follow-up) dos indicadores do processo, diretamente no local onde as coisas estão acontecendo. 

Finalmente, como ferramenta de resolução rápida de problemas, no exato momento em que são 

detectados, utilizou-se a figura do Kaizen, a fim de conceder agilidade na identificação de 

soluções para questões rotineiras. Dessa forma, além de buscar a melhoria continuamente, visa-

se também a impedir que eventuais impasses paralisem (gerando desperdícios de tempo) o 

processo em determinado ponto. Na prática, tendo em vista que a área de Suprimentos foi 

instituída como a líder do processo de RFF, no caso de surgiram óbices que não possam ser 

solucionados pelos próprios envolvidos, recorre-se à gerência da área de Suprimentos que pode, 

tempestivamente, decidir por uma linha de ação a seguir, parando o fluxo, mas não propagando 

o erro. Essa decisão será suportada pela reunião imediata com os participantes da rotina afetada 

a fim de ouvir opiniões e buscar rotas de direção mais coerentes à realidade da empresa. 

Contudo, é fundamental que o erro ou acerto da decisão sejam registrados e estudados para 

casos futuros, seja para manutenção ou revisão da escolha. Ao mesmo tempo, cabe ao gemba, 

em caso de falha ocasionada por erro humano ou do processo, descobrir a causa-raiz do 

problema e evitar que a mesma venha a ocorrer no futuro. A figura 40 a seguir mostra um 

diagrama de como ocorre a rotina de Reunião Kaizen. 

 

 

Figura 40 – Diagrama esquemático de uma “Reunião Kaizen”. 

Fonte: Criado pelo autor. 
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Como conclusão desta Fase, realizou-se a mensuração de resultados, após a efetiva 

implementação, das métricas de desempenho definidas na Fase 01, a fim de permitir sua 

avaliação contra aquilo que era pretendido pela empresa. A coleta de dados envolveu uma 

população de 5000 NF-e recebidas no período compreendido entre Outubro/2013 e 

Outubro/2014, disponíveis através de planilhas de controle utilizadas pela área de RFF. O 

Capítulo 06 traz a comparação desses novos dados com aqueles levantados na Fase 02.  

 

A seguir, na seção 5.4.5.5, é apresentada a nova representação do Estado Futuro, já com os 

valores mensurados dos indicadores e os tempos de ciclo ajustados para a realidade que se 

materializou. 

 

 

5.4.5.5 Atualizando o VSD para a realidade do novo processo de RFF: inserção de dados 

referentes aos tempos médios mensurados ou observados no cenário pós-implementação. 

 

 

Como última etapa do processo de Controle e monitoramento, deve-se plotar no VSD todos os 

indicadores levantados e apresentados até aqui, referentes ao novo processo de RFF. Desse 

modo, pode-se representar o fluxo de comunicações e a direção do trabalho, porém com as 

marcações de Tempo de Ciclo, Tempo de Espera, Lead Time de RFF (desde a emissão da Nota 

Fiscal até o envio para a área de Pagamentos) e o Lead Time Total do Processo (desde a emissão 

da Nota Fiscal, até o efetivo pagamento monetário ao fornecedor das mercadorias).  

 

A figura 41 a seguir traz o VSD ajustado à nova realidade e com os tempos plotados. 

 
 



 

 
 
Figura 41 – VSD ajustado para representar os indicadores coletados no cenário pós-intervenção 

Fonte: Criado pelo autor. 
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Após as devidas atualizações e inserções de dados no Mapa da figura 41, chega-se ao quadro 

completo e definitivo de como o Projeto de Melhoria contribuiu para o Processo de 

Recebimento Físico Fiscal. Em resumo, tem-se, portanto, os seguintes indicadores médios dessa 

etapa, detalhados abaixo e resumidos na figura 42 a seguir: 

 

a) Tempo de Ciclo (RFF) = 15,12 + 39,84 + 15,84 + 20,16 + 27,84 + 17,04 = 135,84 h 

b) Tempo Total de Ciclo (RFF + Pagamento) = 450 horas 

c) Tempo de Espera (RFF) = 47,28 horas 

d) Tempo Total de Espera (RFF + Pagamento) = 47,28 horas 

e) Lead Time RFF = 183,12 horas (ou 7,63 dias) 

f) Lead Time Pagamento = 497,28 horas (ou 20,72 dias) 

g) Tempo Takt = 2,60 Notas Fiscais por hora/útil; 

h) Pitch = 0.  

 

 

Figura 42 - Extrato do VSD no que tange ao estudo dos tempos de ciclo e de espera no cenário pós-intervenção 

Fonte: Criado pelo autor. 

 

O Estudo detalhado, ponto a ponto, e com os comentários sobre a evolução de cada indicador, 

bem com se os objetivos pretendidos no início da Pesquisa foram alcançados ou não, é 

apresentado no próximo Capítulo desta obra, que trata da Apresentação e Discussão de 

Resultados.  

 

 

5.4.6 Fase P1- Comprometimento e esforço contínuo em todos os níveis 

 

 

Embora na metodologia Lean Office os autores tenham disposto a fase de “Comprometer-se 

com o Lean” como o primeiro dos oito passos da abordagem, toda a análise subsequente 

posicionam essa atividade como processo que se mostra presente ao longo de todas as demais 

etapas pensadas por Tapping; Shuker (2010). Na verdade o modelo pressupõe que, mais do que 
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comprometimento, o sucesso do Lean deve ser visto como esforço contínuo, de todos, ao longo 

de toda viagem que permite à organização alcançar o patamar de excelência. As demais fontes 

pesquisadas também evidenciaram que o comprometimento e a participação, tanto pela alta 

administração, quanto pela equipe de implementação e pelo gemba, não são atitudes que se 

esgotam em si mesmas, ao contrário, são essenciais para que o engajamento no processo de 

melhoria seja alcançado. Nesse sentido, o framework construído nesta Dissertação, colocou a 

Fase de Comprometimento graficamente de forma paralela às demais Fases do Modelo. De 

igual modo, as linhas tracejadas tem o objetivo de reforçar essa ideia de transversalidade e 

recorrência, ou seja, de que o Comprometimento não se restringe ou se resume a um único e 

definitivo instante de realização, mas de que é algo que deve estar perenemente na mente dos 

interessados na efetiva implementação da mentalidade Lean. 

 

Como visto ao longo das Fases já apresentadas - desde a definição do problema, passando pela 

implementação das soluções propostas, até a comunicação e monitoramento sobre o novo 

paradigma – todas as ações só puderam ser realizadas pois contaram, em algum nível, com 

apoio ou da Equipe Núcleo, ou dos Patrocinadores ou, principalmente, do pessoal operacional 

que faz as coisas acontecerem., ou , em outras palavras, com esforço e comprometimento 

contínuo com Projeto de Melhoria do Processo de Recebimento Físico e Fiscal de Suprimentos. 

Como também era previsto no Roteiro do Modelo de Aplicação, o papel da Alta Administração 

foi essencial para que todo o corpo funcional não só assimilasse o tamanho do desafio, como 

se solidarizasse com os motivos que levaram a empresa a buscar formas de melhorar os 

indicadores do citado Processo, ou seja, possibilitar à organização atender aos requisitos de 

órgãos internos e externos pertinentes a demandas legais ou contratuais.  

 

Nesse sentido, através de Reuniões de Sensibilização, como as comentadas na Fase 04, foi 

levada à Liderança da empresa a importância do apoio e direcionamento constantes da mesma 

às equipes e colaboradores envolvidos, a fim de lhes esclarecer sobre o alinhamento das ações 

em andamento aos objetivos estratégicos, os motivos que levaram a questão a adquirir senso de 

urgência para apresentação de soluções, e, sob uma óptica comportamental, demonstrar boa 

vontade, engajamento e perenidade (ao invés da fugacidade) do assunto em termos 

corporativos. Uma medida que foi tomada sempre que o andamento do Projeto permitia era 

sensibilizar tanto lideranças como pessoal operacional através de exemplos de sucesso, seja 

através de cases advindos das visitas técnicas (Benchmarking) já comentadas na Fase 04, ou 
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mesmo através dos resultados encorajadores da implementação do Novo Processo, colhidos 

após a primeira parte do “Evento-Piloto”, já representados na figura 35. 

 

Contudo, se por um lado coube à Liderança tal papel, por outro as mesmas reuniões deixaram 

evidente que haveria monitoramento constante sobre os progressos das equipes, a fim de avaliar 

o andamento do Projeto e, mais importante, que em uma visão de melhoria baseada nos 

princípios Lean, que a busca pela perfeição reside mais nas percepções e ações do “chão de 

fábrica” sobre o que entendem como óbices ao desempenho, do que em medidas tomadas no 

nível hierárquico mais elevado, distante da realidade vivenciada pelo gemba. Tanto que, como 

fora dito na Fase 05, vários elementos do Procedimento Operacional Padrão (SOP) foram 

elaborados pelos próprios colaboradores que executavam as tarefas. Por outro lado, com medida 

para manter engajados esses colaboradores no caminho da busca pela perfeição, também se 

buscou garantir os devidos reconhecimentos e comemorações pelas conquistas, se não 

financeiras de uma maneira direta (devido ao cenário de contenção de custos já comentado na 

etapa de “Contextualização do Problema”), pelo menos em termos de congratulações públicas, 

citações nominais, inscrição em programas de treinamento/desenvolvimento solicitados (forma 

de benefício indireto) e, talvez mais interessante, a oportunidade de ministrar treinamentos a 

seus pares ou a colaboradores de outras áreas, o que potencialmente pode lhes relegar a uma 

posição de destaque e liderança informal, através do reconhecimento como “autoridade no 

assunto”. 

 

Com efeito, coube à Equipe de Implementação e ao pessoal operacional, “puxar” aquilo que 

entendiam como necessário não só para a realização de suas atividades, como para o processo 

em si e para seu crescimento pessoal, seja através da demanda por treinamentos específicos, 

programas de desenvolvimento, recursos (infraestrutura, logística ou tempo), ou mero 

reconhecimento (formal, informal, monetário ou não) pelas melhorias alcançadas, ideias 

propostas ou resultados obtidos. Essas manifestações ocorreram intempestivamente, sem “hora 

marcada”, mas sempre que algum colaborador percebia a necessidade de parar o fluxo para 

expor alguma dúvida, preocupação ou sugestão, uma espécie de “bate-bola” constante entre a 

Liderança do Processo, as Unidades Operacionais e a Alta Administração/Patrocinadores, no 

qual mais do que formação acadêmica ou posição hierárquica, foram considerados o 

conhecimento cotidiano e a experiência de quem relatava os fatos. Aliás, como já visto na figura 

40, Fase 05, essa estrutura - denominada “Reunião Kaizen” - foi utilizada constantemente para 

tratar tais situações.  
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Dessa forma, como mecanismos para fortalecer os papeis e responsabilidades destacados acima, 

utilizou-se, inicialmente, o Project Charter (Contrato de Projeto), já comentado na Fase 01 e 

apresentado no Apêndice A. Contudo, se servira ao propósito de acordar os termos e diretrizes 

que norteariam o restante da jornada entre Patrocinadores e Equipe Núcleo, tal documento ainda 

não continha disposições específicas para a realidade do corpo operacional pré e pós-

implementação, indicando fortemente o “quê fazer”, mas não o “como fazer”, este objeto de 

maior interesse do pessoal de linha de frente. Nesse sentido, a Fase 05 trouxe um documento 

formal, de longo prazo, emanado da Alta Administração da empresa, porém após ouvir os 

participantes do Fluxo de Valor, que trazia justamente tais definições. Tal documento, 

denominado Resolução de Diretoria Executiva, pode ser considerado um Contrato de Longo 

Prazo, que formaliza o pacto entre os envolvidos, sobretudo o compromisso do nível estratégico 

com a alocação de recursos, tempo e na remoção de barreiras.  

 

Finalmente, para monitorar o andamento do Projeto e auxiliar a Alta Administração, a 

Liderança do Processo e, mesmo as equipes envolvidas na tomada de decisões estratégicas, 

táticas ou operacionais, foram utilizados e disponibilizados Relatórios de Status aos envolvidos, 

através de afixação em pontos selecionados ou disponibilização em meio eletrônico. Essa 

apresentação seguiu modelo proposto pela técnica Lean do gerenciamento pelo A3, já 

comentada na Fase 04, e a qual utilizou critérios como: contexto, Estado Atual, cronograma, 

indicadores de desempenho, cronograma, responsáveis, etc. Contudo, cabe salientar, esses 

relatórios, por sua própria natureza, tinham caráter dinâmico, portanto, modificaram-se várias 

vezes ao longo do Projeto, de acordo com a nova realidade.  

 

A Figura 43 a seguir traz uma versão em escala reduzida de um Relatório de Status em um A3. 



 

 

Figura 43 – Representação em escala reduzida (50%) do Relatório de Status do projeto. 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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5.4.7 Fase P2 - Aprender fazendo continuamente 

 

 

Ao longo do Projeto a experiência ratificou o que a Roteiro havia indicado, isto é, que a melhor 

forma de engajar colaboradores com o processo de mudança é envolvê-los, e a melhor forma 

de envolvê-los é torna-los mais do que expectadores passivos e recebedores de conhecimento 

ditado, mas transformá-los, eles próprios, em agentes da mudança. 

 

Durante toda a jornada Lean, os trabalhadores foram instigados a colaborarem com aquilo que 

ocorria à sua volta e, mais do que isso, a “puxarem” das lideranças tudo o que precisassem para 

fazer com que suas contribuições tivessem mais e mais relevância para os resultados. Ou seja, 

a “puxarem” o conhecimento e os ensinamentos necessários. Foram também esclarecidas que 

qualquer contribuição seria válida, pois traria os pontos de vista daqueles que efetivamente 

participavam do processo. Por isso, foram incentivados a registrar e relatar qualquer anomalia, 

qualquer fato diferente do previsto, para que eventuais falhas ou situações não previstas 

originalmente nas sessões de Brainstormings realizadas, que levaram ao Desenho do Estado 

Futuro, pudessem ser avaliadas e corrigidas. Em suma, o fator que contribuiu mais 

positivamente para que as mudanças propostas surtissem efeito foi o estabelecimento de uma 

cultura de melhoria contínua para aqueles que faziam parte diretamente do processo afetado – 

desde o envio do contrato ao fornecedor, até o pagamento ao mesmo -, através da construção 

de um ambiente no qual o mesmo era estimulado a enxergar e a buscar, incansavelmente, 

formas de melhorar suas rotinas e tarefas diárias.  

 

Logicamente para que tal cenário pudesse ser estabelecido, foi necessário criar mecanismos 

para nivelar o conhecimento, pelo menos em nível básico, entre os partícipes do processo, de 

modo a permitir que todos falassem a mesma língua. Nesse sentido, foram realizadas oficinas 

com as equipes a fim de instruí-los sobre os conceitos básicos a respeito dos princípios e 

ferramentas utilizadas pelo Lean (como os Desperdícios Mortais, o A3, o 5S, os Cinco Por quês, 

o Kaizen, entre outras), as noções de mensuração e controle de processos do Seis Sigma, e 

conceitos-chave da TOC (como a ARA, e explicações sobre Gargalos, por exemplo). Contudo, 

tais conhecimentos foram sempre transmitidos gradualmente, à medida que foram sendo 

demandados ou conforme cada nova Fase do Modelo de Aplicação ia sendo desdobrada e, 

principalmente, sempre perto do efetivo momento da utilização. Desse modo, os treinandos iam 

colocando em prática o que haviam acabado de ver ou ouvir nas salas de aula, entendendo o 
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que faziam e o motivo de estarem fazendo, o que os possibilitava – e esse foi o grande ganho – 

questionar; questionar ações, decisões e métodos. E com isso, contribuir para a melhoria do 

processo como um todo. 

 

Com efeito, tal método mostrou-se útil desde o início do projeto quando as Lideranças de 

Projeto e de Processo perceberam que a própria Equipe Núcleo de Implementação precisaria 

passar por nivelamento em termos de conhecimento sobre as filosofias a serem utilizadas 

doravante, haja vista serem seus membros oriundos de diferentes áreas de especialização: 

contabilidade, finanças, administração, engenharia, riscos, entre outras. Por isso, neste primeiro 

momento, foram utilizadas empresas especializadas em realizar este tipo de treinamento (mais 

aprofundado) que aplicou sua expertise a serviço de construir um grupo multidisciplinar e 

experiente, porém integrado e sinérgico de tal modo, que, a partir daí, pôde ele mesmo replicar 

o conhecimento durante as demais Fases previstas no Roteiro, seja para o pessoal operacional 

ou para a Liderança da empresa, quando necessário. 

 

Nesse sentido, considerando-se que o aprendizado deve ser um elemento presente em todas as 

etapas aqui estudadas, foi estabelecida uma estrutura para monitorar cada passo e meta previstos 

pelo Projeto e quais seriam as competências necessárias não só para alcança-los, com para 

sustenta-los. Para isso, a Equipe Núcleo diagnosticava o “Estado Atual” e o “Estado Futuro” 

planejado, bem como as competências disponíveis, através da simples observação do “modus 

operandi” de determinado trabalhador, de entrevistas com usuários-chave, ou Brainstorming 

junto com o pessoal operacional. A partir da existência de eventual gap no corpo funcional, 

elaborava-se um plano de treinamento, que era conduzido por um ou mais membros da Equipe 

Núcleo, utilizando-se de artifícios como oficinas (workshops), mas - sobretudo – de exemplos 

trazidos pelos Benchmarkings realizados ou por cases de sucesso dentro da própria empresa 

fruto de ultrapassagem por etapas anteriores. Ao final, novos diagnósticos eram realizados, 

dessa vez, pelos próprios treinandos que já tinham condições de replicar os ensinamentos e 

julgar se o que haviam apreendido era suficiente para suas atividades.  

 

Por fim, como ápice e expoente dessa cadeia de “aprender-fazendo”, e como visto na Fase 05, 

foram utilizados procedimentos denominados Reuniões ou Eventos Kaizen, que foram 

aplicados para resolver problemas simples e localizados que envolvessem poucas pessoas, e 

onde os envolvidos tratavam diretamente a fim de buscar alternativas para a resolução de 



 197 

Efeitos Indesejados (problemas) que surgissem na operação e, dessa forma, melhorar 

continuamente o processo desenhado. 

 

A seguir, a figura 44 resume o modelo aplicado para a criação dos “agentes da mudança”, na 

empresa estudada. 

 

 

Figura 44 – Diagrama esquemático do processo de “aprender-fazendo” utilizado ao longo da condução do Projeto 

de Melhoria do Processo de RFF 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir da obra de Tapping; Shuker, (2010) 
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Após a implementação do novo e redesenhado processo de Recebimento Físico e Fiscal, e tendo 

a fase de monitoramento e controle levantado os indicadores do novo paradigma, pode-se, 

finalmente, analisar e discutir os resultados do Projeto de Melhoria realizado na empresa 

estudada. Nesse sentido, são apresentadas a seguir comparações e as respectivas ponderações 

entre os indicadores do processo coletados entre 1º de Janeiro e 1º de Janeiro de 2011, na Fase 

02, antes, portanto, que qualquer ação de melhoria pudesse ser efetuada; e os indicadores de 

desempenho coletados no período durante e após a implementação do novo processo de RFF, 

especificamente entre 1º de Outubro de 2013 e 1º de Outubro de 2014, já na Fase 05. 

 

a. Indicador 01: Tempo para o Primeiro Contato com a área especialista (RFF) 

Apresentam-se, inicialmente, os resultados comparativos deste indicador tendo em vista que o 

mesmo reflete a principal preocupação da empresa que motivou a realização do Projeto de 

Melhoria e a quem cabe fornecer dados para responder à Questão-Chave do presente Estudo. 

Os gráficos abaixo trazem as comparações entre as duas realidades. 

 

 

Figura 45 – Comparação do comportamento do Indicador “Tempo para o 1º Contato com o RFF” 

Fonte: Criado pelo autor a partir de dados coletados na empresa-alvo. 
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Considerando-se ser este o principal indicador para a empresa estudada e maior expoente do 

grau de evolução alcançado após a implementação do novo processo de RFF, deve-se ter em 

vista que resultados abaixo do esperado para o mesmo poderiam trazer consequências negativas 

para o Projeto - como desmotivação do pessoal, desmobilização de esforços, e surgimento de 

dúvidas da Alta Administração quanto à eficácia da iniciativa – e suscitar a necessidade de 

realizar ajustes de rumo. Diante desse panorama, a análise dos resultados trazidos pela figura 

45 evidencia que houve mudanças positivas significativas e que o objetivo esperado foi 

alcançado. 

 

Inicialmente, deve-se observar que o Histograma apresentado à esquerda na figura 45, criado a 

partir do processo pré-melhoria, evidencia que o processo na empresa-alvo apresentava grande 

Amplitude de dados quanto aos prazos do recebimento da Nota Fiscal pela área competente, 

variando entre zero e 346 dias para a efetivação do primeiro contato com a área especialista 

(RFF). Pela figura também se percebe que recebimentos significativos eram encontrados 

mesmo após 10 dias da emissão. Contudo, como o fator mais relevante no presente indicador é 

o tempo, os pontos mais importantes a serem destacados são as medidas de posição e dispersão. 

Primeiramente, a Média era elevada, se considerado o prazo legal vigente: 11,65 dias. Ao 

mesmo tempo, cabe destacar, o ponto que divide a distribuição em duas partes iguais, a 

Mediana, que mesmo menor que a Média, tinha valor de 06 dias. Finalmente, embora o valor 

que mais se repetisse fosse 01 (Moda) e este estivesse no prazo limite, mesmo assim – como 

detalhado abaixo – correspondia somente a 12% do total. Por fim, o Desvio Padrão era de 23,47, 

nominalmente um valor bem elevado, tendo em vista a referência. 

 

Já pelo lado direito da figura 45, o Histograma mostra que houve clara mudança positiva nos 

resultados deste indicador, seja em comparação com o cenário anterior, seja se confrontado com 

a realidade do prazo legal. Naquilo que mais importa, a Média de tempo para o primeiro contato 

com o RFF é agora de 0,63 dias, o que dá cerca de 15 horas. Já a Mediana é de zero dia (ou 

seja, a validação da NF-e e a comunicação ao fornecedor são feitas no mesmo dia da emissão) 

e coincide com a Moda. Já a Amplitude da Distribuição agora é de 17 dias. Além disso, mais 

de 95% dos dados se concentram na faixa de zero a três dias (0- 3) após a emissão da NF, e, 

naquilo que mais interessa, 90% ocorre entre zero e 01 dia, ou seja, dentro das 24 horas exigidas. 

Todos esses dados apontam que o processo está mais enxuto, menos elástico, mais estável, 

previsível e com uma menor dispersão em torno da Média. 



 200 

 

Figura 46 – Comparação detalhada da evolução do Indicador “Tempo para o 1º Contato com o RFF” 
Fonte: Criado pelo autor a partir de dados coletados na empresa-alvo. 

 

Continuando a análise, a figura 46 tem por objetivo expandir e detalhar a visão sobre os tempos 

de recebimento mais frequentes apresentados nos Histogramas anteriores da figura 45.  Nesse 

sentido, como pode ser observado, no cenário anterior somente 17% das Notas Fiscais recebidas 

(o equivalente a 850 documentos fiscais) alcançavam o RFF dentro do limite de 24 horas após 

a emissão. Além disso, enquanto 2/3 das Notas (3350) eram recebidas pela área especialista 

entre zero e 10 dias após a data da emissão, havia um quantitativo superior a 30% (1650) que 

chegava entre 11 e 346 dias depois daquela data. Com esse cenário, a empresa perdia a 

possibilidade de, em caso de erro, contatar o emitente e solicitar alterações nas Notas Fiscais 

Eletrônicas, sendo obrigada a processar todos os documentos – estando ou não conformes. 

Dessa forma, para as Notas Fiscais sem pendências, perdia-se um tempo valioso (Tempo de 

Espera) que poderia estar sendo utilizado na operação efetiva (Tempo de Ciclo). No novo 

quadro, entretanto, fruto das ações de melhoria, pode-se perceber que 97% das NFs (4850) são 

validadas entre zero e 03 dias após a emissão, com 2% (100) divididos entre 04 e 10 dias e 

somente 1% (50) entre 10 e 17 dias. Cabe destacar, também, que a Moda (0) passa a representar 

76% dos casos, significando que de um quantitativo de 250 Notas, tem-se agora 3800 sendo 

validadas no mesmo dia do recebimento do documento. 

 

Finalmente, o Gráfico de Controle da figura 47, evidencia que a maior parte dos dados estava 

plotada acima do Limite Superior de Especificação (LSE) definido pelo marco legal e infligido 

à empresa, ou seja, 01 dia corrido, no cenário pré-melhoria. Em termos mais específicos, 83% 

dos dados estava acima desse Limite.  
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Figura 47 – Gráficos de Controle sobre a evolução do Indicador “Tempo para o Primeiro Contato com o RFF” 
Fonte: Criado pelo autor a partir de dados coletados na empresa-alvo. 

 

Além disso, antes da melhoria, o Limite Superior de Controle, construído em função da Média 

e do Desvio Padrão, possuía escala nominal de 82,0 dias e apresentava número elevado de 

“causas especiais” (em vermelho). Por outro lado, o Gráfico à direita ratifica, visualmente, que 

agora a grande maioria (90%) das Notas Fiscais é atendida em tempo abaixo do Limite Superior 

de Especificação (LSE). Já o LSC possui escala consideravelmente baixa em relação ao cenário 

prévio, com somente 6,47 dias – praticamente a Mediana do anterior - o que demonstra redução 

geral, em termos nominais, nos indicadores de posição e dispersão. Há, ainda, número menor 

de causas especiais acima do LSC, o que retrata um processo menos variável e mais rigoroso 

em termos de manutenção de padrões de qualidade estabelecidos. 

 

b. Indicador 02: Notas Fiscais lançadas, no sistema de gestão empresarial, no Período 

de Competência fiscal. 

Este indicador representa o cumprimento de prazos contábeis e tributários da empresa perante 

o Fisco (Secretarias Estaduais e Receita Federal), que monitora o adimplemento de obrigações 

relativas ao período e forma de escrituração Contábil. Uma Nota Fiscal para ser considerada 

lançada de maneira apropriada e de acordo com princípios e legislação contábil deve ser 

registrada no sistema no mesmo mês de sua emissão (competência), pois toda vez que uma 

informação é lançada de forma inoportuna no sistema, corre-se o risco pagar-se tributos em 

bases indevidas ou disponibilizar-se informações fiscais não coincidentes com as informações 

contábeis, o que pode vir a gerar multas pecuniárias e juros, fragilizando a empresa perante os 

órgãos de controle. A figura 48 abaixo traz o comparativo entre as duas realidades. 
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Figura 48 – Comparação do comportamento do Indicador “Notas Fiscais lançadas no Período de Competência” 
Fonte: Criado pelo autor a partir de dados coletados na empresa-alvo. 

 

O Gráfico de Pizza à esquerda da figura 48 demonstra que somente pouco mais da metade - 

precisamente 55,57% - das Notas Fiscais (2800) era lançada dentro do Período de Competência, 

isto é, no mesmo mês em que a NF foi emitida, no cenário antes da melhoria ser realizada no 

processo. Com esse elevado índice de não conformidade, a exposição a riscos de sanções 

perante o governo era evidente. Por outro lado, à direita, percebe-se nítida evolução neste 

indicador após a realização das ações de melhoria, haja vista que o índice de Notas Fiscais 

lançadas em conformidade alcança o percentual de 96% (4800). 

 

Como informação complementar, as mensurações também puderam identificar o desempenho 

da área no que se referia à distribuição das frequências de lançamentos feitos após o término do 

limite legal. Esse indicativo é importante, pois, enquanto para as NFs lançadas de acordo com 

o requisito a antecedência quanto ao término do prazo é indiferente (tanto faz lançar NFs antes 

de 01 ou 30 dias antes do término do prazo da competência), a mensuração de valores fora da 

conformidade pode gerar informações para comparar o novo paradigma com o cenário anterior 

e identificar se a lacuna de desempenho nesse quesito foi reduzida, se manteve ou se alargou. 

Em síntese, quanto mais próximos estiverem os prazos de lançamento da data limite, menor o 

tamanho do gap e da distância a ser percorrida para equacionar o problema. Nesse sentido, 

identificou-se que, antes da intervenção, dos 44% de lançamentos realizados fora do Período 

de Competência, 83% ocorriam entre 01 e 20 dias. Além disso, ainda neste contingente pós-

competência, o índice de Desvio Padrão era de 25,27 dias, para uma Média de 16,61 dias, 

enquanto a Mediana e a Moda apresentavam valores de 10 e 09 dias, respectivamente. 

Finalmente, o Coeficiente de Variação, construído a partir da razão entre o desvio padrão e a 
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média, utilizado para comparar a variabilidade de processos distintos, com diferentes desvios-

padrão e diferentes médias (Fase 02 x Fase 05) (FERRAZ, 2011), exibia valor igual a 1,52. 

 

Por outro lado, no cenário referente ao processo remodelado, dos 4% de documentos lançados 

fora do Período de Competência, 83,33% passaram a ocorrer entre 02 e 12 dias - atingindo esse 

patamar 47,3% mais rápido que no processo anterior - e, mais importante, 100% desses 

lançamentos ocorrem em até 16 dias após o prazo, contra um patamar anterior de 341 dias. Em 

termos de posição e dispersão, verifica-se que a Média de tempo de Notas não conformes é de 

8,33 dias, com Mediana de 08, Moda de 07 dias e Coeficiente de Variação de 0,52, este 

indicando que houve redução da variabilidade do processo. 

 

c. Indicador 03: Notas Fiscais enviadas para pagamento em relação ao prazo de 

vencimento. 

Este indicador representa o nível de atendimento dos requisitos da área de Pagamentos, naquilo 

que se refere à antecedência mínima que um determinado documento de cobrança deve ser 

enviado àquela área, pelo RFF. A figura 49 abaixo traz o comparativo entre as duas realidades. 

 
Figura 49 – Comparativo: Notas Fiscais enviadas para pagamento vs. prazo de vencimento 

Fonte: Criado pelo autor a partir de dados coletados na empresa-alvo. 

 

No comparativo apresentado na figura 49, percebe-se, pelo Gráfico à esquerda – composto por 

dados coletados antes do processo de melhoria – que o total de Notas Fiscais enviadas para 

pagamento antes e até o vencimento, incluindo-se aí tanto aquelas que estão em conformidade 

com os requisitos de antecedência estabelecidos pelo Cliente, quanto as que estão abaixo desse 

patamar de segurança operacional, era de 74% (3700 NFs). Por outro lado, a figura à direita, 

com dados pós-melhoria, mostrou que 97% (4850 NFs) dos documentos de cobrança são 
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enviados até a data do vencimento (inclusive) e somente 3% depois desse marco, o que mostra 

nítida evolução de desempenho da área de Recebimento Físico-Fiscal. 

 

Além do exposto, as mensurações indicaram, ainda, ter havido elevação no tempo de 

antecedência, em relação à data do vencimento, com que as Notas Fiscais chegavam à área de 

pagamentos, o que permitiu reduzir o número de situações “urgentes” àquela área. Afinal, dos  

74% pré-melhoria, havia tanto documentos enviados com antecedência de 15 ou mais dias 

(17%) da data do vencimento, como também um acúmulo de NFs enviadas entre o dia exato e 

04 dias antes do vencimento – fora, portanto, do Requisito do Cliente - (21% do total). Por outro 

lado, no cenário atual, dos 97%, tem-se que 52% das Notas Fiscais são remetidas à área 

subsequente com 15 dias ou mais de antecedência, 42% entre 10 e 14 dias, e, mais importante, 

somente 2% são remetidas para a área de Pagamento com prazos entre zero e 04 dias de 

antecedência, o que permite o pagamento, embora fora do Requisito operacional da área 

Cliente. 

 
Figura 50 – Comparação de indicadores referente à adequação aos requisitos da área de Pagamentos 

Fonte: Criado pelo autor a partir de dados coletados na empresa-alvo. 

 

A figura 50 traz o comparativo de indicadores quanto à adequação aos requisitos operacionais 

da área de pagamentos. Como visto no Gráfico à esquerda da figura, somente 58% das Notas 

Fiscais (2900) eram enviadas de acordo com a necessidade da etapa subsequente do processo. 

Nesse sentido, pode-se dizer que, sob a óptica das necessidades da área de pagamentos, havia 

não conformidade igual a 42% (2100). Contudo, após a implementação do novo processo de 

RFF, os resultados mudaram de maneira positiva. Atualmente, como visto no Gráfico à direita, 

o nível de atendimento é 95% (4750), restando um índice de não conformidade de somente 5% 

(250).  
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Finalmente, em termos de características gerais de desempenho do indicador, identificou-se que 

antes das melhorias, era grande a amplitude dos dados, variando entre 177 dias de antecedência 

a 320 dias após o vencimento. Além disso, a Média dos dados (5,09) praticamente se alinhava 

ao Limite Inferior de Especificação (LIE = 5) definido pelo cliente. Por outro lado, o Desvio-

Padrão foi mensurado em 18,39 dias, enquanto a Mediana em 09 e a Moda em -01, significando 

que o fato mais corriqueiro neste indicador era o envio para pagamento das NFs com 01 dia de 

atraso. Concluindo, o Coeficiente de Variação mensurado era de 3,61. Já no cenário pós-

melhorias, a Amplitude dos dados passou a oscilar entre 15 dias de antecedência e 33 dias de 

atraso (pós-vencimento). Percebe-se também que a Média geral atual é de 12,75 dias (com 

Desvio Padrão de 5,31 dias), e a Mediana e a Moda coincidem em 15 dias. Ou seja, o fato mais 

corriqueiro tornou-se o envio das NFs com 15 dias de antecedência. Já o Coeficiente de 

Variação agora é de 0,42, o que evidencia que houve queda na variabilidade do processo, ao 

mesmo tempo em que o Limite Inferior de Especificação (LIE) definido pelo Cliente enquadra 

agora quase a totalidade dos dados (95%). 

 

d. Indicador 04: Lead Time do processo de Recebimento Físico e Fiscal 

Compreende todos os indicadores de tempo que vão desde a emissão da Nota Fiscal, até o envio 

pela área de suprimentos para o pagamento no órgão competente (Contas a Pagar). A figura 51 

a seguir traz a comparação do comportamento deste indicador no âmbito do RFF. 

 

Como pode ser observado no Gráfico à esquerda, a Amplitude deste indicador era elevada, já 

que havia desde Notas Fiscais tratadas no mesmo dia em que eram emitidas, até outras que 

levavam um ano para serem processadas. Outro ponto relevante é que 88% das Notas (4400) 

eram processadas entre zero e 29 dias, enquanto os 12% restantes (600) levavam entre 30 e 365 

dias. Por fim, apenas 5% dos documentos (250) eram processados entre zero e 04 dias. Por 

outro lado, no ponto que mais importa neste indicador, a Média era de 19,87 dias; enquanto 

Mediana, 14 dias e Moda, 07 dias; com Desvio Padrão de 26,31 dias. Por fim, o Coeficiente de 

Variação era de 1,32. 
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Figura 51 – Comparação detalhada do comportamento do indicador “Lead Time do RFF” (posição e dispersão) 

Fonte: Criado pelo autor, a partir de dados coletados na empresa-alvo. 

 

Já no novo processo, pelo Gráfico à direita da figura, percebe-se que, agora, 47% do 

processamento (2350 NFs) ocorrem entre zero e 04 dias (contra 5% do processo antigo) e outros 

33% (1650) de 05 a 09 dias (contra 26% do cenário antigo). Com isso, tem-se que entre zero e 

09 dias são processados 80% das NFs eletrônicas (4000), contra somente 31% (1550) antes da 

melhoria. O Gráfico à direita mostra, ainda, que, para dados de 30 dias em diante (com máximo 

de 83 dias) o percentual que era de 12% (com máximo de 365 dias) agora é de somente 5% do 

total. Finalmente, especificamente quanto à Média geral, a figura mostra que o Lead Time caiu 

para 7,63 dias, com Desvio de 9,43 dias, Mediana de 05 e Moda de 03 dias. Ainda é informado 

que, no novo processo, a variabilidade também foi reduzida em comparação com o quadro 

anterior, pois o Coeficiente de Variação mensurado é de 1,24. Tais dados deixam evidente que 

o processo geral está sendo realizado de maneira muito mais veloz e estável do que antes das 

ações realizadas. 

 

Já a figura 52 a seguir traz a comparação entre os Lead Times das duas realidades, mostrando, 

em cada caso, a composição dos tempos parciais para o resultado final, após terem sido 

calculadas as respectivas médias de tempo de cada parte. Como pode ser constatado, no cenário 
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prévio o Lead Time era mensurado considerando-se a soma dos seguintes indicadores: tempo 

para o Primeiro Contato; Tempo com o Gestor; e tempo para a realização das atividades 

precípuas da área, que eram Análise Técnica e Preparação para o Envio à área de pagamentos, 

o que levou aos 19,87 dias em média para o processamento das NF-e.  

 

 

Figura 52 – Comportamento do Lead Time médio do processo de RFF, em relação às suas partes componentes 

Fonte: Criado pelo autor, a partir de dados coletados na empresa-alvo. 

 

Já no novo processo, como consequência do VSD, este indicador sofreu algumas alterações nas 

suas subetapas componentes. Embora a atividade de “Tempo para o Primeiro Contato” continue 

sendo comum a ambos os Desenhos, as sequências envolvendo rotinas internas à empresa foram 

suprimidas, adicionadas, modificadas ou desmembradas. Na categoria de suprimida encontra-

se o subindicador “Tempo com o Gestor”. Já como rotina adicionada encontra-se o “Tempo 

com o Recebedor”. Como atividade modificada encontra-se o subindicador “Tempo com o 
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Revisor”, que fazia parte da rotina de “Preparação e o envio de Notas Fiscais à área de 

Pagamentos”, e que incluía o tempo envolvido com a preparação e envio (tramitação física – 

transporte via malote) desses documentos à atividade subsequente, o registro da devolução da 

NF pelo gestor, a revisão dos impostos indicados pelo analista, e o arquivamento de cópias dos 

documentos fiscais. Como o novo paradigma do RFF eliminou várias atividades baseadas na 

tramitação em papel, bem como o envio e a devolução das NFs ao Gestor, manteve-se o cálculo 

somente do “Tempo com o Revisor de Impostos”. Finalmente, como desmembrada, enquadra-

se a rotina de “Análise Técnica” que continha inicialmente o Registro/Protocolo de Notas 

Fiscais, a própria Análise Fiscal e Tributária das mesmas e a consequente resolução de 

problemas que surgissem. No processo novo, esse único subindicador foi transformado em três: 

o “Tempo com o Controller”, o “Tempo com o Analista” e o “Tempo com o Resolvedor”. 

Como resultado dessas modificações, obteve-se o tempo médio para o indicador de 7,63 dias, 

mostrando a eficácia da iniciativa. 

 

Por fim, esclarece-se que este indicador somente considera as ações que envolvem a área de 

Suprimentos, abrangendo questões contábeis, fiscais e tributárias, mais ineficaz quando 

comparado àquilo que é esperado pelo emitente da Nota Fiscal, o fornecedor das mercadorias 

e o destinatário final dos recursos financeiros. Para esse, o processo só é finalizado após o 

recebimento do Pagamento pelos materiais entregues, tema do indicador a seguir. 

 

e. Indicador 05: Tempo para habilitação de Pagamento ao Fornecedor. 

Este indicador representa o fim do ciclo do processo que se inicia com a emissão de uma Nota 

Fiscal pelo fornecedor e se encerra com o efetivo pagamento ao mesmo em contrapartida pela 

mercadoria entregue nas dependências da empresa aqui estudada. Leva em consideração não só 

o Lead Time do Processo de RFF, como o prazo até a habilitação ao pagamento, que envolve a 

área subsequente. Sua importância está relacionada com os Requisitos de Qualidade da empresa 

contratada, fornecedora de produtos à empresa, mas tratada pela área-alvo como Cliente do 

processo. Atrasos em pagamentos implicam em risco de multas e protestos em órgãos de 

controle ao crédito. No sentido de auxiliar essa análise comparativa, a figura 53 a seguir traz os 

dois cenários mensurados. 
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Figura 53 – Comparação do indicador “Tempo para Habilitação de Pagamento ao Fornecedor”  

Fonte: Criado pelo autor, a partir de dados coletados na empresa-alvo. 

 

Como pode ser observado no Gráfico à esquerda da figura 53, em média, o tempo total 

decorrido até que a empresa-alvo estivesse apta a realizar o pagamento ao fornecedor era de 

27,11 dias, com Mediana de 21 dias, e sendo o valor que mais se repetia 22 dias (Moda). A 

Amplitude, por outro lado, variava entre zero e 365 dias, com um Desvio Padrão de 26,46 dias. 

Já o Coeficiente de Variação era de 0,98.  

 

Por seu turno, o Gráfico à direita evidencia que mais de 84% das Notas Fiscais processadas 

(4200) está concentrada na faixa entre zero e 24 dias. No cenário anterior esse percentual só era 

alcançado, aproximadamente, entre zero e 29 dias (77%, 3850). Outro dado relevante, é que na 

faixa acima de 25 dias há agora 16% de NFs (800). No processo anterior, a faixa acima de 25 

dias concentrava 36% dos dados (1800). Finalmente, quanto ao ponto-chave deste indicador, a 

Média agora é de 20,72 dias - uma redução de quase 25% no tempo de processamento (23,6%), 

a Mediana 18 e a Moda 17, para um Desvio de 9,01. Por último, considerando-se que o 

Coeficiente de Variação agora é de 0,43, pode-se inferir que não só a velocidade do processo 

de pagamento foi elevada, como a variabilidade do processo também foi reduzida. 
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Finalmente, após toda análise realizada na seção anterior, pode-se construir quadro-resumo dos 

resultados alcançados.  Como pode ser observado na figura 54, todos os indicadores colheram 

resultados positivos diretos ou indiretos e, portanto, são evidências de que o Modelo 

(framework) construído nesta obra e aplicado na empresa foi bem sucedido em seus objetivos.  

 

 

Figura 54 – Resumo comparativo entre os resultados aferidos antes e depois das ações de melhoria realizadas 

Fonte: Criado pelo autor, a partir de dados coletados na empresa-alvo. 

 

Como visto na figura 54, todos os alvos traçados foram atingidos. Com relação ao indicador nº 

1, “Tempo para o Primeiro Contato com a Área Especialista (RFF)”, a média de tempo para a 

realização do mesmo que era de 11,65 dias, foi reduzida para 0,63 dias. Isto implica que houve 

uma redução de 94,60% no tempo do indicador. Além disso, o índice de Notas Fiscais validades 

pelo RFF em até 24 horas – conforme prazo legal – foi elevada de 17% para 90% das 

oportunidades de contato. Em suma, conclui-se que somente 10% das NFs recebidas pela 

empresa são analisadas acima da meta estabelecida, contra 83% do cenário anterior. 

 

Com referência ao indicador nº 2, “Percentual de Notas Fiscais lançadas dentro do Período de 

Competência Contábil”, o percentual de 56% aferido antes da melhoria, foi elevado para 96%, 

o que resulta em uma majoração nominal ao indicador de 40%. Além disso, constatou-se 
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redução da variabilidade do processo, mensurado através do Coeficiente de Variação, de 1,52 

para 0,52. 

 

Quanto ao indicador nº 3, “Antecedência do envio das Notas Fiscais para Pagamento”, houve 

melhorias tanto em relação ao subindicador pertinente ao atendimento dos requisitos do 

fornecedor (antecedência quanto ao vencimento), quanto o relativo ao requisito operacional da 

área de pagamentos (tempo de envio maior ou igual a cinco dias ante do vencimento; t ≥5). O 

primeiro teve crescimento nominal de 23 pontos percentuais, indo de 74% no primeiro cenário, 

para 97% no redesenhado. Já o segundo, subiu de 58% para 95%, uma elevação nominal de 

37%. Também houve uma redução na variabilidade do processo, com redução no Coef. Var. de 

3,61 para 0,42. 

 

O indicador nº 4, “Lead Time do Processo de RFF”, também obteve melhorias significativas na 

comparação dos dois cenários. Se antes da intervenção o tempo médio para processamento da 

NF-e era de 19,87 dias, esses valores foram reduzidos em cerca de 62%, para 7,63 dias. Com 

isso alcançou-se a meta estabelecida pela Equipe Núcleo na Fase 01 que era t ≤ 19,87 dias. A 

variabilidade do processo também caiu, indo de um Coef. Var. de 1,32 para 1,24. 

 

Por fim, o indicador nº 5, “Prazo para Pagamento ao Fornecedor” teve seu valor reduzido em 

cerca de 24%, caindo de 27,11 dias em média para 20,72 dias, com queda na variabilidade 

(Coef. Var. de 0,98 para 0,43).  

 

Finalmente, constatou-se, para os indicadores citados, uma melhoria em todas as demais 

medidas de posição e dispersão analisadas, como Mediana, Moda, Desvio Padrão e Amplitude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O presente Estudo investigou a aplicação da metodologia Lean para melhoria da eficiência e da 

eficácia dos processos operacionais referentes à atividade de Recebimento Físico e Fiscal de 

Suprimentos em uma empresa pública de capital aberto do setor de energia elétrica no Brasil, 

tendo em vista que tal organização experimentava problemas para se adequar às exigências 

governamentais advindas das inovações trazidas pela instituição da Nota Fiscal Eletrônica, 

sobretudo pela modificação nos prazos para cancelamento do citado documento após a emissão. 

Nesse sentido, para resolver tal dilema, foi traçado o Objetivo Geral deste trabalho, que tinha 

como enunciado Investigar a implementação de ações de melhoria no processo referente à 

atividade de Recebimento Físico e Fiscal de Suprimentos  de uma empresa pública de capital 

aberto do setor de energia elétrica nacional, em um cenário econômico-financeiro adverso. 

 

Inicialmente, buscou-se, a partir de Revisão da Literatura, construir um modelo para aplicação 

da mentalidade Lean que fosse compatível com a realidade da empresa aqui estudada e com a 

situação-problema que a mesma enfrentava. Nesse sentido, após ampla pesquisa, constatou-se 

que embora a mentalidade enxuta pudesse ser o núcleo para todo o modelo proposto – por sua 

simplicidade operacional, Princípios fundamentais, facilidade de entendimento e baixo custo 

de implementação -, a pesquisa também identificou que caso o Lean pudesse ser 

complementado por elementos de outras metodologias de melhoria de processos, como a 

abordagem Seis Sigma e a Teoria das Restrições, tornar-se-ia uma ferramenta muito mais 

poderosa. Em suma, constatou-se que a melhor maneira de construir o framework seria 

mesclando quadros, técnicas, ferramentas e conceitos de mais de uma abordagem de melhoria. 

Sendo assim, na parte que cabia ao Lean buscou-se unir um modelo clássico dessa abordagem, 

ou seja, um modelo construído para aplicação em ambientes de manufatura, a algo mais 

direcionado ao ambiente administrativo. Chegou-se, com efeito, a dois modelos: o de Karim; 

Arif-Uz-Zaman (2013); e o Lean Office de Tapping; Shuker (2010), escolhidos devido ao 

aspecto descritivo, metódico e prático com que foram apresentados na literatura. Além disso, 

potencializando a mentalidade enxuta, fez-se uso de parte das ferramentas estatísticas do Seis 

Sigma e da estrutura consagrada de aplicação advinda dessa abordagem, conhecida como ciclo 

DMAIC - graças à capacidade de direcionamento e sequenciamento de atividades oferecida por 

este -, e a perspectiva de trabalho com Restrições-Chave de capacidade proveniente da Teoria 

das Restrições (TOC).  
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Após a definição de qual seria o Modelo de Aplicação criado, cabia realizar a implementação 

do mesmo, através de um Roteiro (road map) também criado segundo a Literatura. Em linhas 

gerais o Roteiro foi elaborado a partir de cinco Fases principais, dispostas sequencialmente, e 

duas Fases paralelas, que permeiam todas as Fases lineares. Enquanto as cinco Fases centrais 

equilibravam o Ciclo DMAIC com a TOC e a filosofia Lean, as mesmas eram sustentadas e 

apoiadas, por seu turno, pelas Fases paralelas, advindas principalmente do modelo de Lean 

Office, contudo mesclando elementos da pesquisa realizada anteriormente. Ao longo desse 

processo, a Fase 01 encarregou-se de definir o problema e o valor segundo a perspectiva dos 

stakeholders da área estudada; já a Fase 02 buscou avaliar e mensurar o desempenho então 

vigente para a atividade; enquanto a Fase 03 tratava de analisar os efeitos indesejados e as 

causas-raiz a eles relacionadas, na sequencia; a Fase 04 fomentava a proposição de ideias e 

realizar a implementação das alternativas de solução delas advindas; e, finalmente, à Fase 05 

restou a incumbência de monitorar e controlar os resultados a fim de buscar a melhoria 

continuamente. Em paralelo, todavia, esse processo foi sempre acompanhado de Fases que 

visavam a assegurar o comprometimento e o aprendizado constante em todos os níveis da 

empresa. Dessa sorte, todo esse trabalho de diagnóstico e análise foi implementado, conduzido 

e monitorado de modo a possibilitar o pleno atendimento aos objetivos organizacionais e às 

normas legais vigentes. 

 

Após a implementação do novo e redesenhado processo de Recebimento Físico e Fiscal, e tendo 

a fase de monitoramento e controle levantado os indicadores do novo paradigma, pode-se, 

analisar e discutir os resultados das ações de melhoria realizadas na empresa estudada, após a 

implementação do novo processo de RFF, especificamente entre 1º de Outubro de 2013 e 30 de 

Setembro de 2014. Assim, após toda essa análise, pode-se avaliar que todos os alvos e 

resultados operacionais da área idealizados haviam sido alcançados, sobretudo o referente ao 

elemento motivador deste Estudo, o tempo para comunicação sobre necessidade de 

cancelamento de Notas Fiscais. Neste ponto, cabe retornar às Questões que o presente Estudo 

procurou responder, aspirando também a atender ao Objetivo Geral da pesquisa. 

 

Com referência à Questão-Chave, os resultados da melhoria realizada sobre o processo de 

recebimento Físico e Fiscal trouxeram evidências claras de que a aplicação da mentalidade 

Lean, através do Modelo que foi adotado para sua implementação, foi bem sucedida na resposta 

ao problema da pesquisa.  
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Conforme mensurações da Fase 02, no cenário pré-melhoria o tempo médio para que a área 

especialista (RFF) da empresa pudesse realizar a tarefa de receber, validar e comunicar ao 

emitente da Nota Fiscal Eletrônica a necessidade de cancelamento ou a autorização para envio 

da mercadoria (tempo para o “Primeiro Contato”) era, de 11,65 dias. Logo, para que a 

implementação pudesse ser considerada bem sucedida, seria necessário que o monitoramento 

do indicador demonstrasse que a empresa estava conseguindo reduzir este indicador de 

Primeiro Contato entre fornecedor (emissor da NF-e) e a área especialista (RFF) para valores 

abaixo do prazo legalmente previsto - que é de um dia, ou 24 horas - pois só assim seria possível 

à empresa se manifestar tempestivamente sobre a necessidade ou não de cancelamento da Nota 

Fiscal Eletrônica por ele emitida e, com isso, garantir que os prazos legais estabelecidos para a 

realização dessa atividade pudessem ser cumpridos efetivamente. Nesse sentido, constatou-se 

que seja em comparação com o cenário anterior, seja se confrontado com a realidade do prazo 

legal, a Média de tempo para o primeiro contato com o RFF passou a ser de 0,63 dias, cerca de 

15 horas. Em termos percentuais, significa que a empresa reduziu seu tempo de processamento 

para esta rotina em 96,40%, ou que está realizando a mesma tarefa cerca de 95% mais veloz 

que antes.  

 

Subjacentemente, a aplicação do modelo também mostrou que houve melhoria significativa em 

todos os demais indicadores analisados, evidenciando que houve eficácia das ações de melhoria 

trazidas pela mentalidade enxuta no processo investigado. 

 

Pela óptica dos prazos contábeis, havia uma alta incidência de Notas Fiscais registradas fora do 

Período de Competência definido por lei, o qual determina que as transações devam ser 

registradas nos livros contábeis e fiscais e apresentadas nas demonstrações financeiras no 

mesmo período no qual os bens foram entregues ou a NF emitida.  Ou seja, os lançamentos das 

Notas Fiscais devem ser realizados no mesmo mês em que o documento foi emitido. Contudo, 

no cenário prévio, somente 55,60% das Notas Fiscais era lançada dentro do Período de 

Competência. Portanto, para que uma implementação pudesse ser considerada bem sucedida, 

seria necessário que o monitoramento deste indicador demonstrasse que a empresa estava 

conseguindo reduzir as ocorrências de Notas Fiscais lançadas fora do Período de Competência. 

Nesse sentido, como a análise dos resultados mostrou que após as ações de melhoria esse 

patamar subiu para 96%, uma evolução nominal de 40 pontos percentuais ao indicador, 

constata-se o sucesso quanto a este requisito. 
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Pela óptica da área financeira, foi analisado o indicador percentual da quantidade de Notas 

Fiscais enviadas para pagamento em relação ao prazo de vencimento. Este indicador representa 

o nível de atendimento dos requisitos da área de Pagamentos, naquilo que se refere à 

antecedência mínima que um determinado documento de cobrança deve ser enviado àquela 

área, pelo RFF, de modo a permitir que: 1) o fornecedor externo receba tempestivamente pelo 

material entregue; e 2) a área opere sem atropelos e de maneira mais eficiente. Portanto, para 

que uma implementação pudesse ser considerada bem sucedida, seria necessário que o 

monitoramento deste indicador evidenciasse que a empresa estava conseguindo elevar o prazo 

de antecedência com que as Notas Fiscais são enviadas à área de Pagamentos, tanto em relação 

à data de vencimento (importante sob a óptica do fornecedor externo), quanto em relação ao 

requisito mínimo de operação (LSE) daquela área, que é de 05 dias de antecedência (inclusive) 

em relação ao prazo de vencimento da obrigação (t ≥ 05). Nesse sentido, quanto ao primeiro 

aspecto, a comparação do percentual de NFs enviadas para pagamento, em relação ao tempo de 

antecedência à data do vencimento, mostrou uma evolução nominal positiva de 23% ao mesmo, 

elevando-se de um índice de 74% para 97%. Já quanto ao segundo aspecto, a comparação 

quanto à adequação aos requisitos operacionais da área de Pagamentos, evidenciou crescimento 

de 58% para 95%, uma elevação nominal de 37%. Logo, concluiu-se que também houve 

sucesso na melhoria deste indicador. 

 

Pela óptica da própria área de Recebimento Físico-Fiscal foi mensurado o indicador de Lead 

Time do processo de RFF, o qual compreende o somatório de todos os indicadores de tempo, 

que vão desde a emissão da Nota Fiscal, até o envio pela área de suprimentos para o pagamento 

no órgão competente (área de Pagamentos) e, por isso, sintetiza o quanto se conseguiu interferir 

e melhorar no processo como um todo, e o quanto de atividades não agregadoras de valor de 

fato existiam na cadeia e contribuíam para os desperdícios. Com efeito, para que uma 

implementação pudesse ser considerada bem sucedida, seria necessário que o monitoramento 

deste indicador demonstrasse que houve redução no tempo de entrega de uma Nota Fiscal, 

desde a sua emissão, à área de Pagamentos. Nesse sentido, como a comparação comprovou que 

houve uma redução de 61,60% no tempo deste indicador, caindo de 19,87 dias em média para 

7,63 dias, pode-se afirmar que a melhoria logrou êxito. 

 

Por fim, sob a óptica do fornecedor, foi avaliado ao tempo para habilitação de pagamento ao 

Fornecedor, ou prazo de pagamento. Este indicador representa o fim do ciclo do processo que 

se inicia com a emissão de uma Nota Fiscal pelo fornecedor e se encerra com o efetivo 
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pagamento (monetário) ao mesmo, em contrapartida pela mercadoria entregue nas 

dependências da empresa aqui estudada. Dessa forma, para que uma implementação pudesse 

ser considerada bem sucedida, seria necessário que o monitoramento deste indicador 

demonstrasse que o tempo médio que uma empresa fornecedora levava para receber o dinheiro 

pelo material entregue foi reduzido quando comparado ao cenário anterior, tendo em vista que 

atrasos em pagamentos implicariam em risco de multas e protestos em órgãos de controle ao 

crédito. Nesse sentido, pode-se afirmar que a implementação foi exitosa quanto a este quesito, 

pois na comparação entre o cenário prévio e o posterior às ações de melhoria realizadas, 

observou-se redução de 23,60% no tempo médio desse indicador, caindo de 27,11 para 20,72 

dias. 

 

Os resultados da pesquisa evidenciaram, portanto, que a implementação da mentalidade Lean, 

apoiada em estrutura e ferramentas das metodologias Seis Sigma e Teoria das Restrições, foi 

bem sucedida em possibilitar a redução de todos os prazos envolvidos com o processo de 

recebimento físico e fiscal, desde a emissão da NF até o pagamento ao fornecedor, bem como 

elevar os índices de conformidade em relação ao cumprimento do princípio de competência 

contábil e à adequação aos requisitos da área de pagamentos, possibilitando, consequentemente, 

um pagamento mais veloz aos fornecedores de mercadorias e, ao mesmo tempo, uma operação 

mais estável e eficiente para todos os membros da cadeia de valor.  

 

A pesquisa também identificou que, ao longo de cada Fase do road map, benefícios qualitativos 

foram observados pela Equipe de implementação, como 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. 

 

Dessa forma, considerando-se que o modelo utilizado emprega elementos de três metodologias 

consagradas de melhoria de negócios, considerando-se que o roteiro de implementação tem um 

caráter sequencial, detalhado e didático, considerando-se que o modelo foi elaborado tanto para 

aplicação em ambientes de manufatura como de serviços, e, finalmente, considerando-se que, 

pela sua essência Lean, o mesmo se caracteriza por sua simplicidade operacional, facilidade de 

entendimento e baixo custo de implementação, pode-se concluir que se trata de um framework 

com alto potencial para replicação nos mais diversos tipos de organizações e setores, tanto 



 217 

industrial quanto administrativo, tanto privado, quanto público - mesmo que com adaptações 

pequenas adaptações à realidade de cada caso –, sobretudo para empresas que almejem elevar 

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). 

 

O Estudo também serviu para demonstrar que 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, quando podem ser 

alcançadas através de alternativas mais simples e de menor vulto, porém 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 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.  

 

Finalmente, em termos de pesquisas futuras, uma nova investigação poderia partir do ponto em 

que a presente obra parou. Isto é, avançando na implementação da metodologia enxuta e do 

modelo aqui proposto: primeiramente para além do Recebimento Físico e Fiscal de Materiais, 

envolvendo o setor de Serviços, por exemplo; e, posteriormente, englobando outros elos e 

atividades da Cadeia de Suprimentos, como Compras, Gestão de Fornecedores, Gestão de 

Estoques, Distribuição Física, entre outras; e, indo além, ampliando o escopo para outras 

organizações do setor público, tendo em vista que as considerações e resultados aqui 

apresentados podem fazer com que outras empresas do sistema capitaneado pela empresa, ou 

do setor elétrico, possam reimaginar seus modelos de gestão atuais e revisitar conceitos há 

muito arraigados, mas que, culturalmente, tendem a ser replicados sem maiores críticas. Afinal, 

como a experiência mostrou, costuma ser menos desgastante seguir o modus operandi atual do 

que contestar o status quo e propor mudanças. Embora, igualmente, muito menos 

recompensador. 
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Contrato de Projeto 

(Project Charter) 

Identificação do projeto 

Número do Projeto 
XXXXXXX 

Sigla do Projeto 
XXXXXXXX 

Nome do Projeto 
Melhoria do Processo de Recebimento Físico Fiscal de Suprimentos 

Descrição do projeto 

Modelar os processos que compõem a gestão de Suprimentos, propor melhorias e suportar suas implantações.  

Justificativa do projeto 

A análise da situação junto aos clientes do processo detectou haver uma sequência lógica de efeitos indesejáveis 

(problemas) que se encadeiam hierarquicamente para os resultados negativos apresentados pela área de RFF, 

principalmente a questão de não cumprimento de prazos, sejam legais, contratuais ou dos processos internos. 

Percebeu-se que questões estruturais envolvendo procedimentos e modelos de trabalho inadequados somam-se 

a uma conjectura econômica corporativa desfavorável, que impõe restrições orçamentárias e limita gastos, 

inclusive de pessoal, e impele a empresa a buscar soluções menos custosas e processos de trabalho mais 

eficientes. Percebe-se assim que apenas melhorando aspectos intrinsecamente ligados à qualidade dos 

processos, tornando estruturas, procedimentos e modelos de trabalho mais adequados à nova realidade 

enfrentada pela empresa e pela área de Suprimentos, e levando em conta o contingenciamento de recursos, será 

viável reduzir o tempo despendido entre as etapas do processo de Recebimento Físico e Fiscal e, 

consequentemente, fazer cumprir prazos legais e contratuais. 

 

Nesse sentido, este projeto atuará no sentido de simplificar as atividades operacionais, reduzir desperdícios 

intrínsecos ao processo, adequar estruturas, e redesenhar o fluxo de valor, visando a conformidade à legislação 

vigente e aos contratos firmados, sem, contudo, perder de vista a severa limitação de recursos que afeta a 

empresa. 

Objetivos esperados 

Atender as necessidades da empresa e das áreas clientes do Processo de Recebimento Físico Fiscal, 

particularmente, mas não exclusivamente, visando a alcançar os seguintes objetivos: 

 

 Atender os prazos legais determinados perante órgãos de controle interno e externo; 

 Atender os prazos contratuais firmados pela empresa junto a seus fornecedores;  

 Formalizar papéis e responsabilidades de cada área funcional participante do processo; 

 Realizar o registro da nota fiscal eletrônica, no sistema informatizado, de maneira precisa e tempestiva; 

 Reduzir a exposição a multas e sanções governamentais ou do mercado; 

 Mitigar os riscos de desabastecimento e de não atendimento dos clientes; 

 Otimizar e racionalizar o processo RFF, eliminando eventuais perdas e desperdícios. 

Principais produtos do projeto 

 Modelagem, diagnóstico e redesenho dos processos de Recebimento Físico e Fiscal (RFF); 

 Elaboração/Revisão dos documentos normativos e procedimentos; 

 Atualização do Manual de Documentação;  

 Plano de Implantação do processo futuro (Estado Futuro); 

 Acompanhamento dos indicadores de desempenho. 

Cronograma sumarizado 

Item Produto 
Inicio 

Planejado 

Termino 

Previsto 

1 Recebimento Físico e Fiscal XXXXX XXXXX 

 

 
 

Principais interessados 
Função Assistente da Diretoria de Administração - PATROCINADOR 

Participação Apoiar a execução do projeto e garantir a participação dos recursos da Diretoria de 

Administração, solucionando eventuais conflitos quando estes não forem resolvidos 

pela equipe, garantir a participação de gestores funcionais não previstos 
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inicialmente, quando o desenvolvimento do Projeto indicar impacto nas suas 

atribuições. 

Função Assistente da Presidência – PATROCINADOR 

Participação Apoiar a execução do projeto, garantir a participação dos recursos da Presidência no 

projeto e solucionar eventuais conflitos quando estes não forem resolvidos pela 

equipe do projeto, garantir a participação de áreas não patrocinadoras ou de gestores 

funcionais não previstos no Termo de Contrato, quando o desenvolvimento do Projeto 

indicar impacto nas suas atribuições. 

Função Assistente da Diretoria Financeira - PATROCINADOR 

Participação Apoiar a execução do projeto, garantir a participação dos recursos da Diretoria 

Financeira no projeto e solucionar eventuais conflitos quando estes não forem 

resolvidos pela equipe do projeto, garantir a participação de áreas não patrocinadoras 

ou de gestores funcionais não previstos no Termo de Contrato, quando o 

desenvolvimento do Projeto indicar impacto nas suas atribuições. 

Função Gestor Funcional da Área de Suprimentos – PATROCINADOR 

Participação Gerente geral da área onde a atividade de Recebimento Físico-Fiscal está inserida e 

interessado imediato no sucesso da iniciativa. Prover os recursos de todas as divisões 

da área de Suprimentos, desde a área de Contratações até o RFF, para a realização do 

projeto e aprovar os produtos referentes aos processos após a apresentação dos 

resultados, bem como dirimir eventuais dúvidas em sua alçada de conhecimento e 

competência.  

Função Gestor da área de OS&M - PATROCINADOR  

Participação Prover os recursos da área de OS&M para a realização do projeto e aprovar os 

produtos referentes aos processos após a apresentação dos resultados, bem como 

dirimir eventuais dúvidas em sua alçada de conhecimento e competência. 

Demais interessados 
Função Consultoria Auditoria Interna Função 

Implementação 

Tecnologia da Informação 

Riscos e Controles Internos Gestão da Mudança 

Contabilidade Geral Pagamentos 

Contabilidade Tributária Tesouraria 

Premissas 

1. A disponibilidade da equipe do projeto deverá estar em consonância com o previsto no cronograma.  

2. Os produtos gerados no trabalho de modelagem serão validados pelos representantes / participantes das 

reuniões e aprovados pelos gestores funcionais envolvidos no processo. 

3. Os patrocinadores deverão assegurar a participação das áreas envolvidas no projeto. 

4. Caso seja necessário, o diagnóstico será encaminhado pelos patrocinadores para aprovação do Conselho 

de Administração de forma a viabilizar a implementação dos novos processos. 

Gerência do projeto 
Líder de Projeto  XXXXXXXXXXX Lotação XXXXXXXXXX 

Principais 

Responsabilidades 

Todas as atribuições no que diz respeito a planejamento, execução e medição de 

todas as ações relativas ao projeto. 

Líder de Processo  XXXXXXXXXXX Lotação XXXXXXXXXX 

Principais 

Responsabilidades 

Ser o ponto focal para as demandas referentes ao desenvolvimento do Projeto, para 

o controle do cronograma e para a gestão e apoio na execução das tarefas 

distribuídas aos participantes dos grupos de trabalho de processos. 

Estimativa de recursos / Áreas envolvidas 

Estima-se que deverá haver, no mínimo, a disponibilidade de 01 recurso de cada área funcional e dedicação 

média de 20% durante o projeto, o qual deverá conhecer profundamente as atividades realizadas pela unidade. 

 


