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“La situación actual del management público (...)
requiere el desarrollo de nuevos principios. La
Administración debe enfrentarse al nuevo reto de
la innovación más que confiar en la imitación. La
mejora del management público no es sólo una
cuestión de ponerse al día sobre lo que se está
haciendo en la empresa privada: significa
también abrir nuevos caminos”.
(Les Metcalfe e Sue Richards)
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RESUMO

Título: Lean Office: avaliação da sua aplicabilidade em uma universidade pública federal
brasileira
Objetivo do trabalho: Considera-se que a filosofia Lean é para o Século XXI o que a
produção em massa foi para o Século XX. Contrariamente à padronização do produto e das
linhas de montagem, a Manufatura Enxuta preza por pequenos lotes de produção e trocas
rápidas, reduzindo, assim, o tempo de produção e focando na qualidade e diversidade do
produto a um preço competitivo. Por conta disso, a utilização do Lean Office trouxe avanços
para o setor de serviços na economia mundial. A despeito disso, porém, a literatura ainda
carece de estudos sobre essa temática. Desta forma, o presente estudo tem como objetivo
principal utilizar-se dos conceitos da filosofia Lean Office para propor a eliminação de
desperdícios em dois processos de serviços prestados por um instituto de uma universidade
pública federal brasileira a dois de seus stakeholders, sendo um os seus discentes, e o outro,
seus funcionários.
Procedimentos/Método para a solução do problema: A presente pesquisa classifica-se
como um estudo de caso com uma abordagem qualitativa, com os dados sendo coletados
através da análise documental, da observação direta, e de entrevistas semiestruturadas do tipo
aberta. Uma vez reunidas as informações necessárias, foi-se utilizado o procedimento
metodológico conhecido por método LEFI (Lean Evaluation and Future Improvement), tal
como proposto por Beckers (2015), que foi especialmente projetado para ser aplicado em
serviços administrativos.
Resultados Encontrados: Como o setor público é afetado pelo direito administrativo e outras
restrições legais, a utilização dos preceitos do Lean Office na Administração Pública mostrouse eficiente e apontou para a existência de vários tipos de desperdícios no fluxo de
informações (problemas de comunicação, etapas demasiadas em processos, acúmulo de
documentos desnecessários, entre outros), o que permitiu propor um conjunto de
sugestões/recomendações factíveis de melhorias para os problemas encontrados. Outro ponto
a se destacar é o fato de que a aplicação da filosofia enxuta em um ambiente com raízes
burocráticas demonstrou contribuir para a gestão ambiental, diminuindo a movimentação de
papéis.
Implicações práticas: A essência da filosofia Lean é a eliminação de todas as formas de
desperdícios ou atividades que não agregam valor. Com isso, através da utilização da
ferramenta conhecida como Mapeamento de Fluxo de Valor (VSM), que foi escolhida por ser
a mais apropriada para se criar o fluxo de valor enxuto, foi possível não só enxergar os
gargalos do processo, mas também reorganizar os procedimentos por meio da reestruturação
de tarefas. A proposta de eliminação dos desperdícios foi representada através do desenho do
VSM do Estado Futuro e de um plano de ação para o atinjimento do escritório enxuto.
Proposta de originalidade e contribuições: A originalidade da pesquisa pode ser
caracterizada pela utilização do método LEFI, um procedimento metodológico já validado na
comunidade científica, mas que foi aplicado pela primeira vez em um serviço público
brasileiro. Além disso, estudos sobre a implantação do Lean Office ainda são pouco
explorados pela literatura.
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Produção Técnica/Tecnológica: A utilização do Método LEFI em um serviço público
brasileiro e os Mapeamentos de Fluxo de Valor do Estado Futuro são os produtos
Técnicos/Tecnológicos decorrentes desta pesquisa.

Palavras-Chave: Administração Pública no Brasil, Sistema Toyota de Produção (STP), Lean
Office, Value Stream Mapping (VSM), LEFI (Lean Evaluation and Future Improvement).
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ABSTRACT

Title: Lean Office: avaliation of its applicability in a Brazilian public federal university.
Objective of the work: It can be considered that Lean philosophy is for the 21st century what
mass production was for the 20th century. Contrary to the standardization of the product and
the assembly lines, a Lean Manufacturing cherishes for small production batches and quick
exchanges, thus the production time and focusing on the quality and diversity of the product
at a competitive price. Because of this, the use of Lean Office has brought advances to the
service sector in the world economy. Despite this, however, the literature still lacks studies on
this topic. Thus, the main objective of this study is to use the concepts of lean office
philosophy to propose the elimination of wastes in two service processes provided by an
institute of a Brazilian federal public university to two of its stakeholders, one being its
students and the other its employee.
Procedures / Methods to solving the Problem: This research is classified as a case study
with a qualitative approach, with data being collected through document analysis, direct
observation, and open-type interviews. Once the necessary information was gathered, the
methodological procedure known as the LEFI (Lean Evaluation and Future Improvement)
method was used, as proposed by Beckers (2015), which was specially designed to be applied
in administrative services.
Results Found: As the public sector is affected by administrative law and other legal
restrictions, the use of Lean Office concepts in public administration proved to be efficient
and pointed to the existence of various types of waste in the flow of information
(communication problems, too many steps in processes, accumulation of unnecessary
documents, among others), which allowed to propose a set of feasible suggestions /
recommendations for improvements to the problems encountered. Another point to be
highlighted is the fact that the application of lean philosophy in an environment with
bureaucratic roots has shown to contribute to environmental management, reducing the
movement of papers.
Practical implications: The essence of Lean philosophy is the elimination of all forms of
waste or activities that do not add value. With this, through the use of the tool known as Value
Stream Mapping (VSM), which was chosen because it is the most appropriate to create the
lean value flow, it was possible to not only see the process bottlenecks, but also to reorganize
the processes procedures by restructuring tasks. The proposal to eliminate waste was
represented through the design of the VSM of the State of the Future and an action plan for
reaching the lean office.
Originality and contributions: The originality of this research can be characterized by the
use of the LEFI method, a methodological procedure that has already been validated in the
scientific community, but was applied for the first time in a Brazilian public service. In
addition, studies on the implementation of the Lean Office are still little explored in the
literature.
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Technical / Technological Production: The use of the LEFI Method in a Brazilian public
service and the Value Stream Mappings of the Future State are the Technical / Technological
products resulting from this research.

Key-Words: Public administration in Brazil, Toyota Production System (TPS), Lean Office,
Value Stream Mapping (VSM), LEFI (Lean Evaluation and Future Improvement).
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO
No entender de Forno et al. (2014), em se tratando de sistemas de produção, o Lean
Manufacturing (ou Manufatura Enxuta, em português) é para o Século XXI o que a produção
em massa foi para o Século XX. Rahani e Al-Ashraf (2012) complementam essa afirmação,
explicando que contrariamente à padronização do produto e das linhas de montagem, a
Manufatura Enxuta preza por pequenos lotes de produção e trocas rápidas, reduzindo, assim,
o tempo de produção e focando na qualidade e diversidade do produto a um preço
competitivo.
As raízes do Lean Manufacturing estão no Sistema Toyota de Produção (SHAH;
WARD, 2003). Coriat (1994) afirma que, por conta da escassez de recursos provocada pela
Segunda Guerra Mundial, os executivos da Toyota transformaram a empresa em uma fábrica
reduzida às suas funções, equipamentos e efetivos estritamente necessários para satisfazer sua
demanda diária ou semanal, sem “excessos gordurosos” e eliminando tudo que fosse
considerado “supérfluo”.
Os benefícios de se adotar o Lean, porém, não abrangem apenas o desempenho
operacional, estratégico e administrativo, mas melhora também a motivação dos funcionários
(BAGLIN; CAPRARO, 1999; TREVILLE; ANTONAKIS, 2006) e as condições de trabalho
(SAURIN; FERREIRA, 2009), além de aprimorar as habilidades da equipe por meio da
resolução de problemas e treinamento (TREVILLE; ANTONAKIS, 2006).
Diante da relevância do tema, Tapping e Shuker (2003) adaptaram as ideias dessa
abordagem

para as

atividades

administrativas,

apresentando

o

conceito

do Lean

Office (Escritório Enxuto), uma filosofia que preza por aprimorar o fluxo de trabalho e
diminuir desperdícios existentes em áreas administrativas, tais como: movimentações em
excesso de pessoas e informações; acúmulo de documentos desnecessários; etapas demasiadas
em processos; pessoas diferentes exercendo a mesma função no cumprimento dessas etapas,
entre outros. No entender de Scalera (2012), mais do que possibilitar enxugar desperdícios,
esta filosofia melhora a qualidade dos recursos humanos. Engle (2012) vai além, afirmando
que o Lean Office preza por capacitar funcionários para que realizem melhorias em tempo
real, tornando a organização mais bem sucedida.
Bhatia e Drew (2007) e Scorsone (2008), por outro lado, afirmam que algumas
características do setor público tornam-no um ambiente particularmente difícil para a
implementação do Lean. Mesma tese defendida por Beckers (2015), para o qual a filosofia

2

enxuta no serviço público é forçosamente afetada pelo direito administrativo e outras
restrições legais. Baseado nessas assertivas, o ambiente de aplicação da pesquisa será uma
IES (Instituição de Ensino Superior) pública brasileira que foi criada na década de 1960 e,
atualmente, segundo o Center for World University Rankings (CWUR), figura entre as 20
melhores universidades do país, e entre as 1000 universidades do mundo ranqueadas por este
órgão (CWUR, 2019). E o problema de pesquisa por ora apresentado é o seguinte: É possível
melhorar processos de serviços administrativos em uma Universidade Pública Federal por
meio das premissas do Lean Office?
Para responder a essa pergunta, esse trabalho tem como objetivo principal propor a
eliminação de desperdícios em duas famílias de procedimentos administrativos1 de uma
Universidade Pública Federal brasileira com base nas premissas do Lean Office. Para tanto,
processos de serviços administrativos que envolvem dois de seus principais stakeholders2
(discente e funcionários) foram selecionados.
A primeira família de procedimento administrativo selecionada, que é oferecida aos
seus discentes, será a de equivalência de disciplinas. Ela foi escolhida por ter influência direta
na formação de turmas e no tempo de conclusão do curso pelo aluno. Segundo um parecer do
Conselho Nacional de Educação, tal procedimento não depende de nenhuma norma do MEC,
sendo de “estrita competência das instituições de ensino superior” (BRASIL, 1999b, p. 4). Já
a outra atividade administrativa, a qual é prestada aos seus funcionários, será a de
protocolização de documentos, que tem como característica uma rigorosidade de normas
(BRASIL, 2002, pags. 6 a 10) que acaba influenciando o lead time3 de processamento desta
atividade.
Desta forma, e para que o objetivo proposto seja alcançado, a pesquisa será suportada,
metodologicamente, pelo “Método LEFI (Lean Evaluation and Future Improvement)” - tal
como proposto por Beckers (2015) - que foi especialmente projetado para ser aplicado em
serviços administrativos, e que será devidamente explicado e detalhado no capítulo 3 dessa
dissertação.

1

“Família de procedimento administrativo” é uma expressão usada para designar grupos de
procedimentos/processos que passam pelas mesmas etapas de processamento (TAPPING e SHUKER, 2003).
2
Freeman (1984, p. 46) define stakeholder como “qualquer indivíduo ou grupo de pessoas que afeta ou é afetado
pelos objetivos organizacionais”.
3
Lead Time, conforme Corrêa, Gianesei, e Caon (2001), é o tempo que transcorre entre a liberação de uma
ordem (de compra ou produção) e o momento em que o material referente à esta ordem está adequado para o
uso. Ou seja, é o tempo que se inicia no momento em que o cliente realiza o pedido, até a sua entrega.
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1.1 OBJETIVOS
1.1.1 Objetivo geral
O objetivo principal deste trabalho será propor, com base nas premissas Lean Office, a
eliminação de desperdícios em dois distintos processos de serviços administrativos prestados
por uma Universidade Pública Federal brasileira a dois de seus principais stakeholders.
1.1.2 Objetivos específicos
1)

Selecionar duas famílias de procedimentos administrativos e elaborar os
Mapeamentos de Fluxo de Valor (VSM) do Estado Atual de cada uma delas;

2)

Apontar desperdícios e fazer a descrição de cada um deles;

3)

Desenhar os respectivos VSMs do Estado Futuro e propor planos de melhorias
com a utilização dos conceitos enxutos;

1.2 JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TEMA
Conforme De Biazzi et al., (2011) o serviço público brasileiro está buscando melhorar
seus procedimentos para atender de forma mais eficiente aos seus clientes. Uma prova disso
foi a criação, por parte do Estado brasileiro, de programas de incentivo à produção acadêmica
que visam responder às necessidades de serviços de melhor qualidade para a população,
como, por exemplo, o “GesPública4 - Programa Nacional de Gestão Pública e
Desburocratização” (FERREIRA, 2012).
Pode-se ainda usar como justificativa a assertiva de Reis (2004), segundo o qual a
utilização do Lean Office trouxe avanços para o setor de serviços na economia mundial. Além
disso, Arlbjørn, Freytag, e Haas (2011), ao citarem o termo New Public Management (NPM) –
em português, algo como Nova Gestão Pública – afirmam que a implementação do conceito

4

O GesPúbica foi instituído pelo decreto no 5.378, de 23/02/2005, com a missão de: “promover a gestão
pública de excelência, visando contribuir para a qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão e para o
aumento da competitividade do país” (BRASIL; MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 2011, pág 1). Apesar de
revogado pelo Decreto 9.094/17, ele continua servindo como um modelo para instituições públicas que
busquem sistemas de qualidade em sua gestão (BRASIL; MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 2017, pág
1).
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de gestão enxuta no setor público é um exemplo de iniciativa da NPM, cuja filosofia é
transplantar práticas de gerenciamento - como sistemas de medição de desempenho, por
exemplo - do setor privado para o setor público.
Outra justificativa é encontrada nos trabalhos de Almeida (2012) e Beckers (2015),
segundo os quais estudos sobre a implantação do Lean Office ainda são pouco explorados pela
literatura, conforme pode ser percebido na Figura 1, a seguir:
Figura 1: Publicações anuais sobre “Lean Office” na base de dados Web of Science

Fonte: Web of Science (2018).

Além disso, o estudo será realizado em uma organização com raízes burocráticas, o
que é criticado por Matias-Pereira (2009). No seu entender, a burocratização do serviço
público não garantiu rapidez, tão pouco qualidade, nem custo baixo para os serviços
prestados, mas na verdade deixou-os lentos e caros. Por conta disso, o trabalho de De Biazzi
et al. (2011) demonstra que os setores públicos brasileiros estão buscando melhorar seus
procedimentos para atender de forma mais eficiente aos seus clientes.
1.3 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA
A presente pesquisa foi aplicada em duas unidades organizacionais (UORGs)5 do
campus da Universidade Federal Fluminense (UFF) de Volta Redonda, a saber: secretaria das
coordenações dos cursos de graduação do Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS), e
Protocolo Setorial de Volta Redonda.

5

O Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape) do Governo Federal utiliza o conceito de
unidade organizacional (UORG) para efeito de alocação dos servidores públicos (CGU, 2020). Ou seja, esta
sigla é utilizada para identificar a lotação ou o exercício do agente público.

5

A secretaria das coordenações foi escolhida por prestar serviços a um cliente externo6
da Universidade (neste caso, os seus alunos). Para se ter uma ideia da demanda de serviços
prestados, o Quadro 1, a seguir, traz uma tabela com o quantitativo de alunos ativos nos
cursos de graduação presencial do ICHS em 2019.
Quadro 1 - Quantitativo de discentes ativos nos cursos de graduação presencial no ICHS da UFF em 2019
Administração Administração Ciências
Direito Psicologia TOTAL
de Empresas
Pública
Contábeis
Alunos Ativos
533
120
475
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados fornecidos pela instituição.

431

465

2024

O procedimento administrativo prestado por este setor escolhido para ser objeto de
análise deste trabalho é o de equivalência de disciplinas. O Regulamento dos Cursos de
Graduação da UFF assim define equivalência de disciplinas:
Procedimento realizado pela Coordenação de Curso e que garante o reconhecimento
do valor formativo de disciplina cursada com aproveitamento na UFF, na matrícula
vigente no momento da referida solicitação, visando otimizar a formação do discente
em seu curso (UFF, 2015a, p. 10).

Tal rotina administrativa inicia-se por um pedido formal de dispensa de disciplina(s)
pelo discente, em qualquer época do período letivo. Sobre a dispensa de disciplinas, o
regulamento, em seu Título IV (Do Aproveitamento dos Estudos), Capítulo I (Das Formas de
Aproveitamento), Art. 86, diz:
Dispensa de disciplinas é o reconhecimento de valor formativo semelhante entre
disciplinas cursadas com aproveitamento por graduado ou por discente, desde que
obtidas em outra IES, em curso de graduação, pós-graduação, incluindo aquelas
cursadas como disciplina isolada e/ou durante o período de Mobilidade Acadêmica
(UFF, 2015a, p. 49).

Já o Protocolo Setorial foi escolhido por ser um setor que atende aos clientes
internos7 da Universidade (no caso, os seus funcionários públicos8). O procedimento
administrativo prestado por este setor que foi selecionado para ser analisado foi o da atividade
de protocolização de processos administrativos que tem como destinação a sede da
Universidade. Conforme a portaria normativa n° 05, de 19 de dezembro 2002, do Ministério
do Planejamento, que dispõe sobre os procedimentos gerais para utilização dos serviços de
protocolo, no âmbito da Administração Pública Federal, para os órgãos e entidades
6

Clientes externos (ou clientes finais) são aqueles que adquirem os produtos ou serviços oferecidos pela
organização (JURAN, 1995).
7
Clientes internos são todos os colaboradores, fornecedores e funcionários (incluindo a equipe terceirizada) que
trabalham na empresa (JURAN, 1995).
8
Conforme Meirelles (2004), a pessoa empregada na Administração Pública é chamada de servidor público ou
funcionário público.

6

integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG (BRASIL, 2002, págs. 6 a 8), a
protocolização de processos administrativos consiste nos procedimentos de autuação9 de
documentos e de montagem do processo.
1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
Para relatar a pesquisa conduzida, este trabalho está estruturado, além dessa
introdução, em mais seis capítulos, a saber:
 O Capítulo 2 apresenta o referencial teórico, que traz uma revisão sistemática da
literatura desde conceitos e normas ligados à Administração Pública no Brasil, até
fundamentos e ferramentas do Lean Office.
 O Capítulo 3 é dedicado à metodologia de pesquisa, quer seja à forma como ela é
classificada, bem como aos procedimentos metodológicos e a coleta de análise de
dados utilizados.
 O Capítulo 4 traz a apresentação dos resultados. É neste capítulo que serão apontados
os gargalos dos processos analisados, bem como será feita uma proposição de
melhorias baseada no referencial teórico apresentado no Capítulo 2.
 O Capítulo 5 dedica-se à análise e discussão dos resultados encontrados, dividido em
duas seções, nas quais a primeira abrange aspectos relativos à revisão de literatura, e a
segunda à pesquisa empírica.
 Uma vez os resultados terem sido analisados e discutidos, o sexto capítulo dedica-se as
considerações finais, abrangendo questões relativas à revisão de literatura, ao
problema de pesquisa, aos objetivos e aos resultados empíricos, e, finalmente, às
recomendações para pesquisas futuras.
 Por fim, são apresentadas as referências bibliográficas.

9

Autuação, ou formação de processo, é um termo utilizado para caracterizar a abertura de processos (BRASIL,
2002; MACHADO; CAMARGO, 1999).
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CAPÍTULO 2 - REFERENCIAL TEÓRICO
Este capítulo tem por finalidade abordar a fundamentação teórica que embasa a parte
conceitual da presente pesquisa. Assim, ele foi subdividido em “Administração Pública no
Brasil” (2.1), “Universidade pública no Brasil” (2.2), “Gestão Eletrônica de Documentos
(GED)” (2.3) “New Public Management (NPM)” (2.4), “O Sistema Toyota de Produção
(STP) e a fábrica mínima” (2.5), “Lean Thinking” (2.6), “Lean Toolbox” (2.7), e “Adoção da
Filosofia Lean em setores públicos” (2.8).
2.1 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL
Segundo Carvalho (2018), a expressão Administração Pública deve ser entendida
como o conjunto de órgãos e agentes estatais no exercício da função administrativa,
independentemente do poder a que pertençam. Por isso, ela deve ser grafada com as primeiras
letras maiúsculas (CARVALHO, 2018). O mesmo autor define função administrativa como
uma atividade administrativa exercida pelo Estado na defesa concreta do interesse público.
Para Meirelles (2004), Administração Pública, em sentido formal, é o conjunto de órgãos
instituídos para a consecução dos objetivos do Governo; em sentido material, é o conjunto das
funções necessárias aos serviços públicos em geral.
De acordo com Meirelles (2004), a pessoa empregada na Administração Pública é
chamada de servidor público ou funcionário público, o qual, conforme Bresser-Pereira
(1997a), tem a obrigação legal de prestar serviços de qualidade a todo e qualquer cidadão.
Segundo Bresser-Pereira (1996), são três os modelos básicos de Administração
Pública adotados no Brasil, conforme o Quadro 2, a seguir, com um comparativo entre eles.
Quadro 2 - Modelos básicos de Administração Pública no Brasil
Modelos Básicos de Administração Pública no Brasil
1 - Administração
Patrimonialista
2 - Administração
Burocrática

3 - Administração
Pública Gerencial

Caracterizada pela confusão entre o patrimônio público e o privado, o que permite a
proliferação do nepotismo e da corrupção.
Busca enfrentar as distorções e os excessos da administração patrimonialista por meio
de uma clara distinção entre o público e o privado, e da separação entre o político e o
administrador público.
Tem por diretrizes:
• descentralização administrativa;
• adoção de formatos organizacionais com poucos níveis hierárquicos;
• flexibilidade organizacional;
• adoção do pressuposto da confiança limitada em relação aos funcionários e dirigentes;
• o controle por resultados;
• a administração voltada para o atendimento do cidadão e aberta ao controle social.

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Bresser-Pereira (1996).
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No entender de Peregrini (2009), vigora atualmente no Brasil um modelo híbrido de
gestão pública, com elementos de controle típicos da administração burocrática, em conjunto
com práticas administrativas peculiares ao modelo gerencial.
Para entender melhor como funciona este “modelo híbrido” brasileiro, Carvalho
(2013) explica que a Administração Pública no Brasil é definida por órgãos e entidades que
desempenham a atividade administrativa do Estado. De acordo com o artigo 37 da
Constituição Federal Brasileira de 1988, "a administração pública [sic] direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados [sic], do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência"
(BRASIL, 1999, art. 37). Já o decreto-lei 200, de 25 de fevereiro de 1967, determina que “as
atividades da Administração Federal obedecerão aos princípios fundamentais de
Planejamento, Coordenação, Descentralização, Delegação de Competência e Controle”
(BRASIL, 1967, art. 6). Posto isso, o Quadro 3, a seguir, faz um paralelo entre os princípios
básicos e fundamentais da Administração Pública.
Quadro 3 - Princípios básicos e princípios fundamentais da Administração Pública
Princípios Básicos
Princípios Fundamentais
1- Princípio da Legalidade - Determina que, em . Planejamento: O governo só agirá de acordo com
qualquer atividade, a Administração Pública está um planejamento preestabelecido com a finalidade
de promover o desenvolvimento econômico e social,
estritamente vinculada à lei.
e visando também a segurança nacional.
2- Princípio da Impessoalidade – Define que a
finalidade é o interesse público e o agente público . Coordenação: Busca-se uma ação integrada para
evitar duplicidade de atuação e consequente
deve tratar a todos de forma igual.
desperdício de recursos.
3- Princípio da Moralidade – Atuar com ética, com
. Descentralização: O Estado passa a terceiros
honestidade, com integridade de caráter.
atividades públicas ou de utilidade pública, mas sem
4- Princípio da Publicidade - É a divulgação dos atos deixar de fiscalizá-las. Com isso o Estado passa a
administrativos; ou seja, todas as ações do Estado atuar indiretamente.
devem se tornar públicas, exceto em alguns casos
extremos (segurança nacional, investigações sigilosas . Delegação de Competência: Transferência de
ou atos que envolvam a privacidade, como por competência a subordinados indicando a autoridade
delegante, a autoridade delegada e as atribuições
exemplo, processos relativos à família ou menores).
objeto de delegação.
5- Princípio da Eficiência – Preza pela atuação com . Controle: Feito pela chefia, por auditorias e pelo
presteza, racionalidade e perfeição.
Sistema de Controle Interno.
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Brasil (1999) e Brasil (1967).

Para Lima (2005, p. 323), “seria muito importante que as amarras da burocracia
pública não abatessem o ânimo dos que estão ou estarão se propondo à implementação de
programas de qualidade no setor público”.
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2.1.1 Administração pública burocrática
A palavra “burocracia” foi utilizada pela primeira vez por um ministro francês do
Século XVIII chamado Jacques Claude Marie Vincent, marquês de Gournay, que cunhou o
termo bureaucratie de maneira crítica e debochada para se referir às repartições públicas
(RAADSCHELDERS, 1998; ANTER, 2010).
O falecido Marquês de Gournay... por vezes costumava dizer: "Temos uma doença
na França, que é justa para causar estragos conosco; essa doença é chamada
bureaumania". Às vezes, ele inventava uma quarta ou quinta forma de governo sob o
título de "burocracia" (Friedrich Melchior, barão de Grimm, citado por
10
Raadschelders (1998, p. 142); traduzido pelo autor).

Vicent de Gournay, na verdade, criara um neologismo, através da junção da palavra
francesa bureau (escritório; gabinete; repartição) com o vocábulo grego krátos (força, poder)
formando, assim, um termo para designar o exercício do poder por funcionários de escritórios
(RIGGS, 1979).
A despeito da conotação pejorativa com a qual o termo tornou-se popularmente
conhecido - abundância de papéis, rigorosidade de normas, excesso de formalismo
(GIRGLIOLI, 1995, pag. 124) - Weber (2015) considera a burocracia a forma mais racional
de organização. Para ele, a burocracia era capaz de levar as organizações a atingirem maiores
graus de eficiência, conforme demonstrado na Figura 2, a seguir:
Figura 2: Características da burocracia segundo Max Weber
A Burocracia é Baseada em:
Consequências
1- Caráter legal das normas;
Previstas
2- Caráter formal das comunicações;
3- Impessoalidade no relacionamento;
 Previsibilidade do
4- Divisão do trabalho;
comportamento
5- Hierarquização de autoridade;
humano.
6- Rotinas e procedimentos;
7- Competência técnica e meritocrática;
 Padronização do
8- Especialização da administração;
desempenho dos
9- Profissionalização;
participantes
10- Previsibilidade do funcionamento;
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Weber (2015).

Objetivos

 Máxima
eficiência da
organização

Assim, conforme Bresser-Pereira (1996), o Estado Burocrático comporta instituições
basicamente hierarquizadas e controlada por processos. Ele afirma ainda que a administração
burocrática correspondeu ao modelo de Administração Pública predominante, ao longo do
Século XX, nos Estados democráticos. O mesmo autor afirma ainda que a administração
10

The late Marquis de Gournay... sometimes used to say: "We have an illness in France which bids fair to play
havoc with us; this illness is called bureaumania". Sometimes he used to invent a fourth or fifth form of
government under the heading of "bureaucracy"
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burocrática clássica, baseada nos princípios da administração do exército prussiano, foi
implantada nos principais países europeus no final do Século XIX (BRESSER-PEREIRA,
1996).
O modelo burocrático brasileiro, presente na Constituição de 1988 e em todo o sistema
do direito administrativo do nosso país, é baseado no formalismo e na presença constante de
normas e rigidez de procedimentos. Assim, a administração pública burocrática brasileira
surgiu como forma de se evitar a corrupção e o nepotismo, por meio do desenvolvimento de
controles administrativos e da adoção de princípios como o da impessoalidade, formalidade,
hierarquia funcional, ideia de carreira pública e profissionalismo - que são os princípios
concernentes a este tipo de administração (PALUDO, 2010). Percebe-se, então, que o objetivo
era controlar práticas, antecipadamente, a fim de se evitar a corrupção. No entender de
Ferreira (1997, p. 37) o modelo burocrático adotado pelo Brasil atingiu esta meta ao facilitar a
atividade de supervisão e controle do agente público.
No entanto, este padrão presente na Magna Carta de 1988 e em todo o sistema do
direito administrativo brasileiro, possui disfunções, como formalismo e presença constante de
normas e rigidez de procedimentos que acabam engessando o andamento dos processos
(MERTON, 1940). Para Morgan (1996) o excesso de regras e regulamentos traz como
resultado uma baixa qualidade no atendimento ao cidadão, que é quem consome os serviços
prestados pelo Estado.
Moreira (2001) defende a burocracia, considerando-a indispensável à manutenção da
ordem num Estado moderno. Já Bennis (1989) faz ponderações a ela, ao considerar
ultrapassado o seu sistema de controle, por não ser capaz de resolver os conflitos
internos. Matias-Pereira (2009) também é crítico. Para ele, a burocratização do serviço
público brasileiro não garantiu rapidez, tão pouco qualidade, nem custo baixo para os serviços
prestados, mas, ao contrário, lentidão e encarecimento. Daí a importância de se identificar os
procedimentos que não agregam valor e que geram retrabalho.
2.2 UNIVERSIDADE PÚBLICA NO BRASIL
Conforme Saviani (2011) a história do ensino superior brasileiro remonta a 1808,
quando os cursos superiores propriamente ditos começaram a ser instalados no país, a partir
da chegada de D. João VI. No entanto, segundo Durham (2003), até 1930 as tentativas de
criação de universidades no Brasil foram raras, com pouquíssimas delas se consolidando.
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Rothen (2008) explica este fato como sendo uma espécie de “herança maldita” da Reforma
Pombalina11, que valorizava a ideia da ciência aplicada e a implantação de escolas técnicas e
profissionais. Por conta disso, o ensino superior no país só começou a se desenvolver, de fato,
no governo provisório de Getúlio Vargas (1930 – 1934).
Em 1931, o chamado “Estatuto das Universidades Brasileiras”, concebido através do
decreto-lei n. 19.851 e promulgado em 11 de abril daquele ano pela Reforma Francisco
Campos (ROTHEN, 2008), regulamentou todo o ensino superior no Brasil, tanto público
como privado, pelo governo central - ou seja, a reforma mantinha a liberdade da iniciativa
privada para a constituição de estabelecimentos próprios, mas estes deveriam estar sob
supervisão governamental – além de estabelecer a universidade12 como forma preferencial
para a oferta de ensino superior (DURHAM, 2003; MARTINS, 2002).
Importante se atentar ao trecho acima – “estabelecer a universidade como forma
preferencial para a oferta de ensino superior” – já que, conforme Chaui (2003), a universidade
é uma instituição social. Whitehead (1969) segue esta mesma linha de raciocínio ao afirmar
que a educação universitária contribui para o bem-estar do organismo social. Para Santos
(1997) são três os fins da universidade: a investigação, o ensino e a prestação de serviços. Já
Fávero (2006) entende que são duas as suas funções: a primeira é a de desenvolver a pesquisa
científica, e a segunda é a formação profissional. É este também o entendimento de Teixeira
(1998), que diz que a universidade deve ser um locus de investigação e de produção do
conhecimento, conforme citação a seguir:
A função da universidade é uma função única e exclusiva. Não se trata, somente, de
difundir conhecimentos. O livro também os difunde. Não se trata, somente, de
conservar a experiência humana. O livro também a conserva. Não se trata, somente,
de preparar práticos ou profissionais, de ofícios ou artes. A aprendizagem direta os
prepara, ou, em último caso, escolas muito mais singelas do que as universidades
(TEIXEIRA, 1998, p.35).

Cavalcante (2000, pág, 8), contudo, faz uma critica à forma como o ensino superior no
país foi normalizado, afirmando que “a institucionalização da universidade no Brasil por via
legal, sem a correspondência real de uma estrutura universitária, condicionou o processo de
formação desta universidade (...) ao velho debate da quantidade x qualidade, perfeitamente
aplicável no País, desde o ensino fundamental até o ensino superior”. Além disso, conforme
11

Marquês de Pombal, ao assumir o cargo de ministro da Fazenda do rei D. José I, em 2 de agosto de 1750,
empreendeu reformas em todas as áreas da sociedade portuguesa: políticas, administrativas, econômicas,
culturais e educacionais. No Brasil, as reformas pombalinas visaram provocar algumas mudanças com o objetivo
de adaptá-lo, enquanto colônia, à uma nova ordem pretendida em Portugal (MACIEL; NETO, 2006).
12
O Decreto nº 2.306/97 definiu a universidade como uma instituição pluridisciplinar de formação de quadros
profissionais de nível superior que se caracteriza pela indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa e
extensão. Este mesmo decreto definiu ainda que as universidades mantidas pelo poder público gozarão de
estatuto jurídico especial.

12

Sampaio (1991), a partir de 1945 houve uma difusão da ideia de que cada estado da federação
tinha o direito a pelo menos uma universidade federal. Com isso, algumas universidades
estaduais criadas nas décadas de 1930 e início dos anos 1940 passaram a ser federalizadas
(SAMPAIO, 1991), conforme pode ser percebido na Figura 3, a seguir:
Figura 3: Linha do Tempo das Universidades Federais brasileiras até 2006

13

Fonte: Ministério da Educação (MEC, 2006).
13

Disponível em <http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/linhatempo-ifes.pdf> Acesso em 30/11/2019.
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De acordo com Durham (2003), foi em 1933 que se iniciam as primeiras estatísticas
educacionais no Brasil. À época, os dados indicavam que as instituições privadas brasileiras
respondiam por cerca de 44% das matrículas e por 60% dos estabelecimentos de ensino
superior. Sete décadas depois, a despeito do que possa ser inferido pelas estatísticas trazidas
por Saviani (2011), que davam conta que no ano de 2005 o número total de instituições de
ensino superior no Brasil eram 2165, sendo 231 públicas (10,7%) e 1934 privadas (89,3%), as
universidades públicas passaram a produzir mais de 90% da pesquisa acadêmica do país, e a
serem responsáveis pela titulação de mais de 80% dos mestres e 90% dos doutores
(SGUISSARDI, 2005).
Sobre a importância do financiamento do ensino superior pelo Poder Público, Smith
(1983) afirma que se não houvessem instituições públicas destinadas à educação, só seria
ensinado o que fosse imediatamente útil às grandes corporações, uma vez que estas
financiariam o ensino, degenerando, assim, a grande maioria das pessoas. Mesma linha de
pensamento defendida por Marilena Chauí, conforme citação a seguir:
A visão organizacional da universidade produziu aquilo que, segundo Freitag (Le
naufrage de l’université), podemos denominar como universidade operacional. Regida
por contratos de gestão, avaliada por índices de produtividade (...) Definida e
estruturada por normas e padrões inteiramente alheios ao conhecimento e à formação
intelectual, está pulverizada em microorganizações [sic] que ocupam seus docentes e
curvam seus estudantes a exigências exteriores (CHAUI, 2003, p. 7).

Por fim, Malbouisson et al. (2017, p. 1) defendem o “não pagamento de mensalidades
ou taxas ... custeados por toda a sociedade na forma de impostos diretos e indiretos”, pois,
segundo eles, a socidade indiretamente se beneficia com a redução de gastos com programas
de bem-estar social e maior arrecadação via impostos sobre a renda do trabalho.
2.3 GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED)
Conforme o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, gestão documental é
“o conjunto de medidas e rotinas que visam à racionalização e eficiência na criação,
tramitação, classificação e avaliação dos documentos” (BRASIL, 2005). Seu conceito surgiu
quando das reformas administrativas do Canadá e dos Estados Unidos da América, no final da
década de 1940, como um meio de se economizar recursos diante do crescente volume
documental gerado pela Administração Pública (FURTADO; DOS SANTOS, 2020). À
época, foram estabelecidos princípios de racionalidade administrativa, a partir da intervenção
nas etapas do ciclo documental, a saber: produção, utilização, conservação e destinação de
documentos (FONSECA, 1998, p. 38).
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Atualmente, a Gestão Documental é cada vez mais reconhecida como um dos métodos
mais confiáveis para se gerenciar o fluxo de informações de uma organização, seja ela privada
ou pública (JONES, 2012).
Consoante o § 2º do art. 216 da Constituição Federal vigente é dever da Administração
Pública promover a gestão documental, através da implementação de metodologias eficientes
para o gerenciamento dos seus arquivos físicos e eletrônicos com uma linguagem simplificada
e acessível (BRASIL, 1988).
A partir da expansão do uso das tecnologias eletrônicas, e da cada vez mais crescente
produção de documentos em meios eletrônicos, surge-se à necessidade de se criar sistemas de
gerenciamento de documentos digitais. É neste contexto que aparece o conceito de
Gerenciamento Eletrônico de Documentos, mais conhecido por Gestão Eletrônica de
Documentos (GED). A Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos – CTDE (2011), assim
define a GED:
O avanço das tecnologias de informação e comunicação (TIC), a partir dos anos 90,
muda radicalmente os mecanismos de registro e comunicação da informação nas
instituições públicas e privadas. Os documentos produzidos no decorrer das
atividades dessas instituições, até então em meio convencional, assumem novas
características, isto é, passam a ser gerados em ambientes eletrônicos. (...) Além
disso, o gerenciamento dos documentos, tanto os digitais como os convencionais,
começa a ser feito por meio de um sistema informatizado conhecido como
gerenciamento eletrônico de documentos (GED) (CTDE, 2011, pág 16).

Segundo Jardim (1995), Gestão Eletrônica de Documentos nada mais é que uma
tecnologia que provê um meio de facilmente gerar, controlar, armazenar, compartilhar e
recuperar informações existentes em documentos. Para Altounian (2009), as vantagens de se
adotar a gestão eletrônica documental são a otimização do espaço físico e a diminuição do
custo operacional, uma vez que a produção, tramitação, utilização e destinação dos
documentos serão executadas de forma sistematizada. Já Elias (2012) e Schäfer e Lima (2012)
alertam para os pontos negativos da GED, tais como aspectos legais de documentos digitais,
recursos tecnológicos obsoletos e uma obrigatoriedade na existência de equipamentos e
softwares para recuperação da informação.
2.4 NEW PUBLIC MANAGEMENT (NPM)
New Public Management (em português, algo como “Nova Gestão Pública”) é um
fenômeno observado e debatido nas contribuições seminais de Hood (1991 e 1995), que
continua a ser um tema recorrente na literatura atual (DADICH et al., 2018; FITZGERALD et
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al., 2013; MARTIN; LEARMONTH, 2012; O’REILLY; REED, 2010, 2011). Esta nova
forma de gestão da Administração Pública, que redefiniu o seu papel de uma mera autoridade
legal para um ente prestador de serviços (HOOD, 1991), surgiu no final década de 1970
(DADICH et al. (2018), e desde então tem sido uma tendência no mundo todo de reforma do
setor público, impulsionada por discursos políticos que veem o setor público como
burocrático, conservador, egoísta e ineficaz (HOOD, 1995).
No entender de Arlbjørn, Freytag, e Haas (2011), o New Public Management (NPM) é
uma filosofia que prega a transplantação (ou seja, sem adaptações) de práticas de
gerenciamento - como o conceito de gestão enxuta, por exemplo - do setor privado para o
setor público. Complementa-se esta definição com a assertiva de Diefenbach (2009), para o
qual não se trata apenas de novas orientações estratégicas emuladas da iniciativa privada, mas
também de mudanças nas estruturas e processos internos do serviço público.
Segundo Ekman, Lindgren, e Packendorff (2017), o NPM é uma espécie de ponte que
faz a ligação do setor público com a fronteira que o separava do setor privado. Ou seja,
conforme estes autores, a Administração Pública seguia uma rota única, cujo destino era a
regulamentação de processos, e a partir de então passa a ter também a opção de uma nova
trilha, direcionada para resultados (o que implica em uma agenda de desregulamentação de
procedimentos para uma ênfase maior em medição de desempenho). Para Dadich et al.
(2018), esta nova forma de gestão enfatiza o gerencialismo, prometendo aumentos contínuos
em eficiência, uso de tecnologias cada vez mais sofisticadas, e uma força de trabalho
disciplinada em produtividade.
Esta conceituação, na verdade, afirma que a transplantação das técnicas do setor
privado no setor público automaticamente levará a um melhor desempenho (OSBORNE,
2010). Broucker e De Wit (2015), porém, questionam essa assertiva, já que, no entender
deles, pouco se sabe se o NPM realmente resulta em maior eficiência e/ou custos mais baixos,
uma vez que a literatura se preocupou na implementação do NPM, mas raramente na
investigação dos resultados. Hood e Dixon (2015) são mais categóricos, afirmando que há
evidências crescentes de que a Nova Gestão Pública falha em cumprir sua promessa de criar
um setor público que funcione melhor e custe menos.
A explicação para o insucesso da Nova Gestão Pública, conforme observado por Hood
e Dixon (2015), talvez esteja no trabalho de Christensen et al. (2007), segundo os quais o
NPM ainda possui uma conceituação muito vaga. Dadich et al. (2018), complementam este
pensamento afirmando que, ao equiparar a Administração Pública a uma empresa privada, a
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literatura despoja, assim, do seu caráter público, político e democrático. Conforme BresserPereira (2008), a Administração Pública difere da iniciativa privada em relação ao seu
objetivo, que não é o lucro, mas sim em atender os anseios do cidadão. Por meio do Quadro 4,
a seguir, é possível ter uma melhor compreensão das diferenças entre os dois setores.
Quadro 4 – Comparativo entre os setores privado e público em relação às respectivas características e objetivos
SETOR PRIVADO
SETOR PÚBLICO
Escolhas Individuais no Mercado
Escolhas Coletivas na Politica
Demanda e Preço
Necessidade de Recursos Públicos
Caráter privado da decisão empresarial
Transparência da ação pública
Equidade do mercado
Equidade dos recursos públicos
Objetivo: satisfação do cliente
Objetivo: buscar a justiça
Cliente = Consumidor
Cliente = Cidadão
Competição como instrumento do mercado
Ação coletiva como meio político
Estímulo à melhorias: perda do consumidor
Condição: consumidor pode modificar os serviços públicos
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Stewart e Ranson (1988).

Em contraponto ao ceticismo sobre a Nova Gestão Pública – como os de Levy
(2010), Lynn (1998) e dos já citados Hood e Dixon (2015) - Van Thiel, Pollitt, e Homburg
(2007) lembram que o caráter camaleônico do NPM e sua capacidade de transmutação podem
dar-lhe sobrevida. Ou, conforme Brunsson, Miller, e Lapsley (1998), talvez haja áreas ainda
inexploradas pelo NPM que possam ser colonizadas.
2.5 O SISTEMA TOYOTA DE PRODUÇÃO (STP) E A FÁBRICA MÍNIMA
As origens do Sistema Toyota Produção remontam ao período de escassez de recursos
provocado pela Segunda Guerra Mundial. Conforme Lander e Liker (2007), a Toyota Motor
Corporation conseguiu recuperar-se mais rapidamente que suas concorrentes das perdas
ocorridas com a primeira crise do petróleo, no início dos anos 1970, por ter desenvolvido uma
filosofia própria de gestão durante o período de reconstrução do Japão pós-Segunda Guerra
Mundial.
O ponto de partida do conceito do Sistema Toyota de Produção foi o
reconhecimento das características distintivas do Japão. A característica
nipônica mais marcante é a falta de recursos naturais, o que torna necessário
importar grandes quantidades de materiais, incluindo alimentos. (...) A
segunda característica é que o conceito japonês de trabalho, como
consciência e atitude, difere-se do conceito dos trabalhadores europeus e
americanos. Os traços japoneses incluem: (1) consciência de grupo, senso de
igualdade, desejo de melhorar e diligência nascida da longa história de uma
raça homogênea; (2) alto grau de habilidade resultante do ensino superior
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trazido pelo desejo de melhorar; (3) centralizar sua vida diária em torno do
14
trabalho (SUGIMORI et al., 1977, p. 553; traduzido pelo autor).

Hines et al. (1998) explicam que a filosofia adotada pela Toyota – chamada de Toyota
Way - foi desenvolvida pelo executivo Taiichi Ohno, que, por conta da escassez de recursos,
focou na redução de sete tipos de desperdícios (superprodução, tempo de espera, transporte,
excesso de processamento, inventário, movimento e defeitos). Conforme Coriat (1994), Ohno
havia, criado, assim, o conceito do que esse autor chamou de “fábrica mínima”: uma fábrica
reduzida às suas funções, equipamentos e efetivos estritamente necessários para satisfazer sua
demanda diária ou semanal, sem “excessos gordurosos” e eliminando tudo que fosse
considerado “supérfluo” (CORIAT, 1994, p. 36). No entanto, para que o funcionamento desta
fábrica mínima fosse factível, ela deveria ser, antes de tudo, flexível; ou seja, capaz de
absorver, com um efetivo reduzido, às flutuações quantitativas e/ou qualitativas da demanda
(CORIAT, 1994).
Para Ohno, não se tratava de um simples método de gestão de estoques, mas
efetivamente de um método de gestão dos efetivos por estoques. Segundo Coriat (1994),
Ohno enxergava que atrás do estoque havia um excesso de pessoal e também de
equipamentos. Assim, o conceito de economia para Ohno é indissociável da busca da
“redução de efetivos” e da “redução de custos” (CORIAT, 1994, p. 33).
Na Toyota, o conceito de economia é indissociável da busca da “redução de
efetivos” e da “redução dos custos”. A redução dos efetivos é, com efeito,
considerada como um meio de realizar a redução dos custos que é claramente uma
condição essencial da sobrevivência e do crescimento de um negócio (OHNO, 1988,
p. 71).

Não à toa, Sugimori et al. (1977) apontam a redução de custos através da eliminação
de desperdícios - restrição no uso excessivo de espaço (armazenamento) e da minoração de
retrabalhos/falhas (HOLWEG, 2007) – como um dos dois conceitos mais importantes do
Sistema Toyota de Produção. No entender de Hino (2005) a essência do Sistema Toyota de
Produção é que cada funcionário recebe a oportunidade de encontrar problemas em sua
própria maneira de trabalhar, de resolvê-los e de fazer melhorias. Seguindo esta linha de
raciocínio, Spear e Bowen (1999) - em um artigo para a Harvard Business Review - foram
14

The starting point of the concept of the Toyota Production System was in the recognition of Japan's
distinguishing features. The most distinctive feature of Japan is the lack of natural resources, which makes it
necessary to import vast amounts of materials including food. (...) The second distinctive feature is that Japanese
concept of work, such as consciousness and attitude, differed from that held by the European and American
workers. The Japanese traits include: (1) group consciousness, sense of equality, desire to improve, and
diligence born from long history of a homogeneous race; (2) high degree of ability resulting from higher
education brought by desire to improve; (3) centring their daily living around work.
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além, e identificaram alguns aspectos da cultura corporativa da Toyota que ajudaram a mesma
a se renovar, a se adaptar e a prosperar ano após ano, conforme o Quadro 5, a seguir:
Quadro 5 - Regras tácitas da Toyota
Regras
As especificações
documentam
Como as todos os processos
1 pessoas de trabalho e
trabalham incluem conteúdo,
sequência,
tempo e resultado.

Hipótese Implícita
Sinais de Problemas
► A pessoa ou
máquina pode realizar o
►O procedimento de
trabalho conforme
trabalho varia de
especificado.
especificação
► Se o trabalho é feito
conforme especificado,
o produto está livre de
defeitos.

► Produtos
Defeituosos

► Os pedidos do
►As respostas não
Conexões com sinais cliente* têm um volume
acompanham os
SIM / NÃO
e uma mistura de
Como o
pedidos.
claros ligam
produtos conhecidos e
2 trabalho se
diretamente todos os específicos.
conecta
►O fornecedor* está
clientes* e
ocioso aguardando
fornecedores*.
►O fornecedor* pode
solicitações.
responder aos pedidos.

Cada produto e
serviço viaja por um
O Arranjo
3
caminho de fluxo
Físico
único, simples e
direto.

►Todos os
fornecedores* no
caminho do fluxo são
necessários e os
fornecedores que não
estão no caminho
do fluxo não são
necessários

►Uma pessoa ou
máquina não é
necessária.
►Fornecedor* não
especificado realiza o
trabalho.

Respostas
►Melhorar o
treinamento;
►Melhorar a
capacidade do
processo;
►Modificar a
especificação de
trabalho
►Determinar a
verdadeira mistura e
demanda.
►Determinar a
capacidade real do
fornecedor*.
►Reciclar /
melhorar /
modificar.
►Determinar
porque o
fornecedor* era
desnecessário; fluxo
de redesenho.
►Determinar a
razão para um
fornecedor* não
especificado; fluxo
de redesenho.

Trabalhadores no
►Uma alteração
nível mais baixo
►Determinar
específica causa uma
possível, guiados por
►O resultado real
porque o resultado
melhoria específica e
Como
um professor
varia de acordo
real diferiu da
4
previsível na
Melhorar (Sensei), melhoram
com o resultado
previsão.
produtividade,
seus próprios
esperado.
►Redesenhar a
qualidade ou outro
processos de
mudança.
parâmetro.
trabalho.
Testes de falha
► Analisar e
►Os defeitos são
integrados sinalizam ►Os alarmes
instituir alarmes
repassados para a
Alarmes de automaticamente
automáticos evitam
novos ou
5
próxima operação.
Problema desvios para cada
defeitos ou desempenho
aprimorados.
► Desempenho
atividade, conexão e abaixo do padrão.
Subpadrão.
caminho de fluxo.
* - Nesta tabela, "Fornecedor" refere-se a uma operação a montante, dentro ou fora da instalação; Já "Cliente" é
a operação a jusante.
Fonte: Adaptado pelo autor, a partir de Spear e Bowen (1999).

Spear e Bowen (1999) explicam que ao tornar as pessoas capazes e responsáveis por
fazer e melhorar seu próprio trabalho, padronizando conexões entre clientes individuais e
fornecedores, e empurrando a resolução de problemas de conexão e fluxo para o nível mais
baixo possível, as regras citadas no Quadro 5, acima, criam uma organização com uma
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estrutura modular alinhada, que tem como grande benefício o fato de as pessoas poderem
implementar mudanças de projeto em uma peça sem afetar de maneira indevida outras partes.
Essa assertiva também é defendida por Hamel (2006), conforme pode ser inferido nas suas
palavras, a seguir:
... foi só depois que as montadoras americanas esgotaram todas as outras explicações
para o sucesso da Toyota - um iene subvalorizado, uma força de trabalho dócil,
cultura japonesa, automação superior - que finalmente conseguiram admitir que a
vantagem real da Toyota era sua capacidade de aproveitar o intelecto de
“funcionários comuns” (HAMEL, 2006, pág 75).

2.5.1 O just-in-time e o método kanban
Coriat (1994) conta que um artigo publicado em 1954 em uma revista comercial
japonesa chamou a atenção dos executivos da Toyota por relatar que a empresa estadunidense
Lockheed Aircraft Corporation (atualmente Lockheed Martin), fabricante de aviões, adotara
um sistema dito de “supermercado” que estava gerando uma economia na base de US$
250.000,00 ao ano. Taichii Ohno, que já tinha ouvido falar deste sistema através de amigos
que estavam nos Estados Unidos da América, resolveu, então, aproveitar algumas ideias deste
método e adaptá-las ao seu sistema de produção, conforme relatado a seguir:
O princípio aplicado por Ohno foi o seguinte: o trabalhador do posto de trabalho
posterior (aqui tomado como “cliente”) se abastece, sempre que necessário, de peças
(“os produtos comprados”) no posto de trabalho anterior (a seção). Assim sendo, o
lançamento da fabricação no posto anterior só se faz para realimentar a loja (a seção)
em peças (produtos) vendidas. Assim surgiu o princípio do Kan-Ban [sic] que
constitui, em matéria de gestão de produção, a maior inovação organizacional da
segunda metade do século (CORIAT, 1994, p. 56).

Shook (1997) lembra, contudo, que embora a notícia dos supermercados
estadunidenses e o sucesso da Lockheed estivesse disponível e pudesse servir como
benchmark, Ohno já vinha experimentando o sistema puxado desde o final dos anos 1940. Por
isso, Holweg (2007) e Rosenthal (2002) creditam o sucesso do STP a dois outros
componentes: Just-in-Time (JIT) e autonomação (Jidoka).
O primeiro é explicado por Ohno (1988) como “produzir apenas o indispensável, no
momento necessário e na quantidade requerida”. Conforme Shah e Ward (2003), um pacote
JIT inclui práticas destinadas a reduzir ou eliminar o desperdício ao longo dos fluxos de valor,
como redução do tamanho do lote, redução do tempo do ciclo, troca rápida e reengenharia do
processo de produção.
Já o conceito do Jidoka (autonomação, ou “automação com toque humano”) vem da
ideia de que, em havendo uma falha na operação, o funcionamento do sistema produtivo é
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paralisado com o intuito de se verificar as causas do problema (ROSENTHAL, 2002). Para
um melhor entendimento desta essência, Rosenthal (2002) usa o exemplo de uma máquina
com um mecanismo que, ao detectar um problema, interrompe a produção automaticamente,
em vez de continuar executando e produzindo resultados ruins. Ohno concluiu que
interromper a linha e resolver problemas levaria a um melhor desempenho a longo prazo
(GROUT; TOUSSAINT, 2010).
Consoante o entendimento de Rosenthal (2002), o perfeito funcionamento do JIT e do
jidoka só foi possível por conta do kanban, que é um procedimento para detectar
anormalidades. Pace (2003) explica que kanban é uma palavra de origem japonesa que
significa literalmente registro ou placa visível.
Para Sundar, Balaji, e Satheeshkumar (2014) o kanban é um subsistema do sistema de
manufatura enxuta criado para controlar os níveis de estoque, de produção e do fornecimento
de componentes.
A fim de facilitar ainda mais o entendimento de como funciona o kanban, a Figura 4, a
seguir, demonstra, através do fluxo de peças por diferentes setores de uma fábrica, a
importância e utilidade desta ferramenta.
Figura 4: Kanban e o fluxo de peças por diferentes setores de uma fábrica

Ip¹

P1
P1

If ¹

Ip²

P2

If ²

Ip³

Fabricante do
material

P3

Consumidor

Processo de usinagem
de peças

Processo de montagem
de peças

Processo final
de montagem

P1 – Operação do Processo 1
Ip¹ – Inventário de peças do Processo 1
If ¹ – Inventário finalizado para o Processo 1
= Fluxo
dedePeças
Fonte: Adaptado pelo autor
a partir
Sugimori et al. (1977).
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Sugimori et al. (1977).

= Fluxo de Kanban
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Golhar e Stamm (1991) explicam que com o kanban, a filosofia JIT se concentra na
simplificação do processo de produção e na descoberta de maneiras de reduzir os tempos de
configuração e o tamanho dos lotes.
Segundo Zaratin e Francischini (2009), o kanban deve ser entendido como um sistema
de sinalização que “dispara” uma ação, como um gatilho. No entender de Lage Junior e
Godinho Filho (2008), trata-se de um sinal, uma espécie de anotação visível.
Ao explicar sua funcionalidade, Pace (2003) faz uma analogia com um leiteiro que faz
a entrega diária de um litro de leite porta-a-porta. Para evitar que um cliente receba o leite
sem estar em casa (já que ele poderia estar viajando, e quando retornar, o leite já vai estar
estragado), o produto será entregue somente quando, no mesmo local da entrega, houver uma
ficha deixada pelo comprador. Além disso, caso o cliente necessite de dois litros, ele irá dexar
na porta duas fichas, e não apenas uma, conforme o combinado com o entregador. A
utilização do kanban, neste exemplo, servirá como um sistema de falhas contra o desperdício
e/ou a falta do produto.
No entender de Sugimori et al. (1977), sem o respeito que a Toyota teve pelo ser
humano, que focou na participação ativa dos funcionários e na eliminação de movimentos
desperdiçados pelos trabalhadores, teria sido impossível o kanban funcionar de maneira
efetiva.
2.6 LEAN THINKING
O termo "Lean" (traduzido para o português do Brasil como “enxuto” e para o de
Portugal como “esbelto”) foi cunhado originalmente no livro "The Machine that Changed the
World” (WOMACK; JONES; ROSS, 1990), que, conforme Melton (2005), mostrou a
superioridade dos métodos de produção japoneses em relação aos sistemas de produção em
massa usados no ocidente. De acordo com Rahani e Al-Ashraf (2012), contrariamente à
padronização do produto e das linhas de montagem, o pensamento enxuto promove pequenos
lotes de produção e trocas rápidas, reduzindo assim o tempo de produção e focando na
qualidade e diversidade do produto a um preço competitivo.
Por conta disso, Hines et al. (2004) definem o Lean como uma filosofia, e não apenas
como uma coleção de ferramentas. Segundo Freitas et al. (2018), por ser uma filosofia, o
Lean Thinking influencia diretamente na cultura das organizações, mudando a maneira como
seus membros agem. Arlbjørn, Freytag, e Haas (2011) sugerem que uma maneira de criar
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clareza do conceito lean é dividi-lo em três níveis de abstração, como mostra a Figura 5, a
seguir:
Figura 5: Camadas do lean thinking e suas percepções

FILOSOFIA

. Reduzir
desperdícios;
. Criar valor
para o cliente;
PRINCÍPIOS
1 – Especificar o que cria e o que
não cria valor da perspectiva do cliente,
e não da perspectiva da empresa, funções
e departamentos;
2 - Identificar todas as etapas necessárias para
projetar, solicitar e produzir o produto em todo
o fluxo de valor para destacar as atividades que
não agregam valor;
3 - Realizar as ações que criam fluxo de valor sem interrupções, desvios, refluxos, espera ou sucata;
4 - Fazer apenas o que é puxado pelo cliente;
5 - Buscar a perfeição removendo continuamente camadas
sucessivas de desperdícios à medida que são descobertos;
FERRAMENTAS E TÉCNICAS
Value Stream Mapping (VSM), 5S, Kanban, Pull
Production, Single Minute Exchange of Die (SMED), Group
Layout, Takt Time, Total Preventive Maintenance (TPM), Bottleneck
and ConstraintManagement, Poka Yoke, Information Boards, Gerenciamento
de Performance, Melhoria Contínua (Kaizen), Diagrama de Causa e Efeito, Overall
Equipment Effectiveness (OEE), Nivelamento da Produção (Heijunka), etc.
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Arlbjørn et al. (2011).

Conforme Smith e Hawkins (2004), o Lean não deve ser entendido como uma
atividade de produtividade, mas sim uma metodologia para a remoção de desperdícios, que,
segundo Dias (2015), é qualquer atividade que absorve recursos e não gera valor agregado
para o cliente nem para a organização. Já para alguns outros autores (LASA; LABURU;
VILA, 2008; BARBER; TIETJE, 2008; HALLGREN; OLHAGER, 2009), o Lean é uma
plataforma que enfatiza o aumento da eficiência e a redução dos custos dos processos, que
funciona adequadamente em qualquer organização (BRUNET; NEW, 2003), desde que haja a
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participação efetiva dos funcionários, o comprometimento da alta gerência e as habilidades e
treinamentos apropriados (KUMAR; DHINGRA; BHIM, 2018).
Lander e Liker (2007) apontam o Sistema Toyota de Produção como o exemplo
enxuto mais conhecido. Desde então, no entender de Mirehei et al. (2011) a introdução de
conceitos Lean trouxe enormes melhorias em ambientes manufatureiros, o que pode ser
percebido na pesquisa realizada por Hines, Holweg, e Rich (2004), que fizeram um resumo
das lacunas no pensamento enxuto e seus principais críticos ao longo do tempo, conforme o
Quadro 6, a seguir:
Depois de 2000

Principais Lacunas

• Aspectos globais
• Compreensão do
conceito de valor
para o cliente;
• Indústrias de baixo
volume;
• Integração
estratégica;
• E-business;

Críticos

Quadro 6 - Evolução dos estudos sobre o Lean Thinking – Principais críticos e lacunas
Primeira metade da
Meados da década de 1990
Década de 1980
década de 1990
até 1999
• Aplicável
• Aplicação além do
• Capacidade em lidar com a
principalmente às
chão de
variabilidade;
empresas automotivas;
fábrica;
• Integração de processos;
• RH: exploração dos
• Aspectos inter• Relacionamento intertrabalhadores;
empresas;
empresas;
• Aspectos da cadeia
• Pensamento sistêmico;
• Ainda como principalmente
de abastecimento;
• Apenas para linha de
aplicável às empresas
• Aspectos acerca do
montagem de veículos;
automotivas;
sistema dinâmico;
• Davidow e Malone (1992)
• Williams et al.
• Cusumano (1994)
(1992)
• Goldman, Nagel, e Preiss
• Carlisle e Parker (1989) • Garrahan e Stewart
(1994)
• Fucini e Fucini (1990) (1992)
• Harrison, Christopher, e van
• Rinehart, Huxley e
Hoek (1999)
Robertson (1993)
• Suri (1999)
• Schonberger e Knod (1997)
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Hines, Holweg, e Rich (2004).

• Bateman (2000)
• Christopher e
Towill (2001)
• van Hoek, Harrison
e Christopher (2001)

Os benefícios de se adotar o Lean não abrangem apenas o desempenho operacional,
estratégico e administrativo. Estudos indicam que sua implementação contribui, também, para
melhorar a motivação dos funcionários (BAGLIN; CAPRARO, 1999; TREVILLE;
ANTONAKIS, 2006) ao promover a versatilidade, melhorar as condições de trabalho
(SAURIN; FERREIRA, 2009) e aprimorar as habilidades da equipe através da resolução de
problemas e treinamento (TREVILLE; ANTONAKIS, 2006).
González-Benito e González-Benito (2008) apontam, ainda, que a adoção de práticas
de gestão ambiental tendem a ser maiores quando a empresa adota práticas Lean. Isto
acontece pois a redução dos desperdícios contribui para a gestão ambiental (SIMPSON;
POWER, 2005) através da maior eficiência, seja no uso dos recursos de produção
(ROTHENBERG; PIL; MAXWELL, 2001), seja na adoção de práticas de limpeza e de
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melhor organização do ambiente produtivo (KING; LENOX, 2009) que podem gerar
vantagens competitivas (YANG; HONG; MODI, 2011).
Melton (2005), resume em seis os benefícios do Lean, conforme a Figura 6, a seguir:
Figura 6: Os benefícios do Pensamento Enxuto
Menos
Desperdício de
Processo
Inventário
Reduzido

Redução do
Lead-time
BENEFÍCIOS DO
“PENSAMENTO
ENXUTO”

Maior
Compreensão do
Processo

Diminuição do
Retrabalho
Poupança
Financeira

Fonte: Adaptado pelo autor, a partir de Melton (2005).

Graban (2008) explica que o Lean Thinking nada mais é do que uma abordagem
sistemática que permite a identificação e eliminação de perdas nos processos produtivos. O
mesmo autor afirma que o Pensamento Enxuto é norteado por 5 princípios, conforme o
Quadro 7, a seguir:
Quadro 7 - Os 5 Princípios do Lean Thinking
Princípio

Objetivo

1. Valor
2. Fluxo de Valor

Perceber o que é valor para o cliente.
Mapear o fluxo de produção e identificar desperdícios.

3. Fluir

Implantar o fluxo contínuo, através da eliminação de
causas de atrasos, como lotes e problemas de qualidade.

4. Puxar

Evitar empurrar trabalhos ou materiais para o próximo
departamento. Permita que o cliente puxe a produção.

5. Perfeição

Buscar a perfeição por meio da melhoria contínua.

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Graban (2008).

2.6.1 Lean manufacturing
Driouach, Zarbane, e Beidouri (2019) conceituam Lean Manufacturing (ou
Manufatura Enxuta, em português) como um conjunto de técnicas que visa aumentar a criação
de valor e reduzir todos os tipos de desperdícios.
Segundo Melton (2005), o nascimento do Lean Manufacturing deu-se dentro da
Toyota nos anos 1940, e baseava-se no desejo de produzir em um fluxo contínuo que não
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dependesse de longos períodos de produção para ser eficiente; ou seja, foi baseado em torno
do reconhecimento de que era necessário apenas uma pequena fração do tempo total e do
esforço para processar um produto com valor agregado para o cliente final. Para Hino (2005)
a essência do sucesso da Manufatura Enxuta na Toyota foi “construir [sic] pessoas, depois
construir produtos”.
Este pensamento era claramente o oposto do que o mundo ocidental estava fazendo produção em massa baseada em torno do planejamento de recursos materiais (MRP), em
sistemas computadorizados complexos, e em grande volume de produção de produtos
padronizados com troca mínima de produtos (MELTON, 2005). Bhasin e Burcher (2006), por
exemplo, afirmam que o Sistema Toyota de Produção seria uma opção contraintuitiva ao
sistema vigente, a produção em massa. É por isso que se diz que as raízes do Lean
Manufacturing estão no Sistema Toyota de Produção (SHAH; WARD, 2003).
Por conta disso, Forno et al. (2014) afirmam que a Manufatura Enxuta é tão relevante
para os sistemas de produção atuais quanto a produção em massa foi no início do Século XX.
Para entender sua importância, Driouach et al. (2019) resumiram os impactos positivos nas
áreas operacionais, estratégicas, administrativas e de recursos humanos quando da
implantação dos preceitos do Lean Manufacturing, conforme exposto no Quadro 8, a seguir:
Quadro 8 - Contribuição da manufatura enxuta em diferentes áreas organizacionais
OPERACIONAL
ADMINISTRATIVA
RECURSOS HUMANOS
• Aumento da
produtividade;
• Aumento da
qualidade operacional;
• Redução de estoque;
• Redução de espaço
ocupado;
• Melhora a rotação de
estoque;
• Redução dos custos
de produção;
• Redução do tempo de
ciclo;
• Redução do tempo de
entrega;

• Simplificação dos processos
administrativos;
• Simplificação do
gerenciamento de
documentação;
• Terceirização das funções
administrativas não críticas;
• Aprimoramento dos níveis
de serviços;
• Redução de pessoal;
• Redução da rotatividade de
pessoal;
• Redução dos custos das
funções administrativas.

• Aumento da motivação da equipe;
• Melhora as habilidades da mão-deobra;
• Melhora as condições de trabalho;
• Reduz o estresse da mão-de-obra;
• Torna a empresa comprometida
com o processo contínuo de
melhoria;
• Melhora o relacionamento do
funcionário com a gerência;
• Incentiva o trabalho em equipe com
base em produtividade e rigor
efetivos;
• Impulsiona/Incentiva o espírito de
trabalho em equipes;

ESTRATÉGICA

• Aumento do
volume de
vendas;
• Aumento da
receita de
vendas.

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Driouach et al. (2019).

Desde quando foi desenvolvido por Taiichi Ohno, o Lean Manufacturing tem sido
aplicado para estruturar o processo de produção enxuta em certas empresas multinacionais;
inicialmente especializados na indústria automotiva, e mais tarde em outros setores
industriais, incluindo empresas menores (RAUCH; DALLASEGA; MATT, 2017). Mann
(2010) não tem dúvidas que o Lean Manufacturing é uma maneira imbatível de se organizar
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as atividades produtivas, as quais foram classificadas por Jasti e Sharma (2014) em três
gêneros principais, a saber:
 Non-Value Adding (NVA) activities – São atividades não valiosas para o cliente e nem
para a organização. Ou seja, representam um desperdício total e, portanto, precisam
ser erradicadas. Segundo De Steur et al. (2016), a chave do conceito da Manufatura
Enxuta é identificar e eliminar as atividades NVA. Exemplos: manuseio de material
desnecessário, empilhamento de produtos intermediários, tempo de espera, etc;
 Necessary but Non-Value-Adding (NNVA) activities – As atividades NNVAs, apesar
de serem consideradas um desperdício pelo cliente, são necessárias para a
organização concluir rotinas operacionais. É difícil eliminá-las no curto prazo, pois
costumam exigir grandes alterações nos procedimentos operacionais existentes,
(como uma mudança de layout, por exemplo). Exemplos: caminhar longas
distâncias para pegar peças, transferir uma ferramenta de uma mão para outra, etc.;
 Value Adding (VA) activities – São atividades nas quais os clientes reconhecem ser
valiosas e, portanto, estão dispotos a pagar por elas. Exemplos: usinagem de
materiais, forjamento de subpeças, junção de subconjuntos, etc.
Sobre as práticas e características associadas à manufatura enxuta, Freitas et al. (2013)
enumerou nove, conforme o Quadro 9, a seguir:
Quadro 9 - Práticas e características associadas à manufatura enxuta
Práticas e Características
LM1
LM2
LM3
LM4
LM5

Descrição

Funcionário Multifuncional Desenvolvimento das habilidades dos funcionários e estímulo à
/ envolvimento no processo autonomia para evitar falhas ao longo do processo.
Busca contínua pela melhoria incremental em qualidade, custo, entrega e
Melhoria contínua
projeto.
Uma forma de gestão visual destinada a reduzir a desordem e a
5S
ineficiência no ambiente produtivo e administrativo.
O objetivo é melhorar a confiabilidade e a capacidade das máquinas por
Manutenção produtiva total
meio de regimes periódicos de manutenção.
Kanban
Sistema de cartões para criar um fluxo puxado.

LM6 Just-in-time
Busca o fluxo contínuo da produção.
Redução de lote / redução
Formação de pequenos lotes de produção para reduzir o estoque em
LM7
de estoque
processamento, e também aumentar a variedade.
Círculos de melhoria /
Promoção de discussões sistemáticas entre operadores e gestores a fim de
LM8
Círculos kaizen
promover a melhoria contínua.
Desenvolvimento /
Atividades voltadas a desenvolver o relacionamento com fornecedor, a
LM9
colaboração de fornecedor fim de obter a sua colaboração.
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Freitas et al. (2013).

Já o Quadro 10, a seguir, que foi adaptado a partir de Driouach et al. (2019), traz uma
análise de vários estudos sobre manufatura enxuta nas SMEs (Pequenas e Médias Empresas)
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em vários países, onde é mostrada a metodologia utilizada, os objetivos da pesquisa e os
principais resultados dos artigos selecionados.
Quadro 10 - Artigos publicados sobre manufatura enxuta nas SMEs (Pequenas e Médias Empresas)
Autoria

Metodologia Utilizada

Objetivo da Pesquisa

Mohd
Rose et al. Malásia
(2017)

• Estudo de Caso:
10 empresas (6 Médias
e Pequenas - SMEs - e
4 Grandes)

• Explora os
preparativos
para implementação do
Lean
• Investiga
benefícios e barreiras
para implantação do LM

Ferreira,
Silva,
Zampini,
e Pires
(2017)

Brasil

• Pesquisa Aplicada:
- Revisão de Literatura
- Entrevistas
semidirigidas e visitas
- Estudo de caso de
uma padaria.

Itália

• Entrevistas: 10
pequenos negócios
(10 a 49 funcionários)
• Estudo de caso
prático em uma
empresa de 25
funcionários que
fabrica móveis.

Matt e
Rauch
(2013)

Local

• Um projeto Lean começa
constituindo-se o
Comitê de direção;
• A implementação do 5S é a mais
fácil das práticas Lean.
• Todas as empresas começaram a
implementar LM na linha de
produção com mais desperdícios.
• A abordagem de implementação
Implementar o Lean
usava as seguintes ferramentas:
Manufacturing
- VSM;
em micro e pequenas
- 5S;
empresas de panificação - Kaizen;
no Brasil com base no
- Ações de melhoria;
modelo Wilson
- Lean Assessment
• A maioria das pequenas empresas
considera que a implementação do
Analisar a situação atual LM é caro e consome muito tempo
da implantação e
• Lean é menos conhecido entre
implementação do LM
pequenas empresas;
em pequenas empresas. • Às vezes, essas empresas
implementam práticas de LM sem
perceber que elas são LM.

Ulewicz e
Kucęba
Polônia
(2016)

Survey

Apresentar os
obstáculos enfrentados
pelas SMEs quando da
implementação do
conceito Lean

Antosz e
Stadnicka
(2017)

Estudo de caso:
Survey em 49
empresas (53%
médias e 14%
micros).

Investigação do LM
nas SMEs

Polônia

Principais resultados obtidos

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Driouach et al. (2019)

Barreiras para implementação do
Lean:
- falta de conhecimento / pouca
compreensão do Lean;
- falta de apoio;
- falta de preparação,
- limitações financeiras ou de
recursos, já que as SMEs não estão
suficientemente convencidas dos
benefícios do Lean.
A amostra estudada mostra que:
- 94% das empresas
confirmaram que a eliminação de
resíduos é sua principal
objetivo por trás
implementando LM.
- técnicas lineares que foram
aplicado (em diminuição
25% 5S, 20% “5
WHYs", 16% SMED, 16%
trabalho em grupo, 12%
padronização, 12% TPM.
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2.6.2 Lean office
Lean Office (aportuguesado como Escritório Enxuto) é a aplicação dos princípios
enxutos às atividades de escritório (TURATI, 2007; DA SILVA et al., 2015) – que também
podem ser chamadas de atividades não manufatureiras - com o objetivo de reduzir ou eliminar
o desperdício em processos e fluxo(s) de informação(ões) (GREEF; FREITAS; ROMANEL,
2012).
Danielsson (2013) explica que desde a primeira década do Século XXI está ocorrendo
a chamada segunda onda do conceito Lean, onde os países anglo-saxônicos passaram a
utilizar os conhecimentos da manufatura enxuta em serviços e em projetos de escritório, o que
é perfeitamente possível, já que no entender de Tapping e Shuker (2003), toda atividade
administrativa pode se tornar enxuta. Greef et al. (2012) ressaltam, porém, que a filosofia lean
office varia conforme a particularidade de cada empresa. Monteiro et al. (2015) vão além,
acrescentando que embora os princípios enxutos sejam, em teoria, válidos para qualquer tipo
de produção (bens ou serviços), como a maior parte do trabalho e da experiência gerada nas
últimas décadas estava focada na indústria, uma nova abordagem talvez precise ser
desenvolvida para atender aos requisitos das atividades de escritório. Por conta disso, alguns
autores (DANIELSSON, 2013; GOMES et al., 2016) afirmam que este é um assunto
atualmente em voga na literatura, mas ainda emergente na academia, necessitando, assim, de
mais estudos empíricos.
Para Hines et al. (2000), apenas 1% das informações geradas no ambiente
administrativo são atividades de valor agregado (conforme Tabela 1, a seguir). Por isso, no
seu entender, um escritório enxuto é aquele que reduz ou elimina os desperdícios ligados ao
fluxo de informações.
Tabela 1 - Relação de atividades “VA”, “NVA” e “NNVA” em ambientes de manufatura e de escritório.
Escritório

Manufatura

Atividades de Valor Agregado (VA activities)

1%

5%

Atividades Sem Valor Agregado (NVA activities)

49%

60%

Atividades Necessárias, mas Sem Valor Agregado (NNVA activities)

50%

35%

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Hines et al. (2000).

Freitas et al. (2018) explicam que, ao utilizar o Lean Office, as organizações estão
buscando melhorar sua eficiência operacional e produtividade por meio de uma revisão de
seus processos administrativos, nos quais os desperdícios nos fluxos de trabalho serão
identificados e, sempre que possível, eliminados.
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Além disso, consoante apontam Sabur e Simatupang (2015), a utilização dos
princípios enxutos em um ambiente de escritório de uma empresa pode melhorar o tempo de
resposta ao cliente. Tapping e Shuker (2003) seguem o mesmo raciocínio, ao afirmarem que,
uma vez que entre 60% e 80% de todos os custos envolvidos para satisfazer a demanda de um
cliente são de natureza administrativa, percebe-se que o pensamento enxuto aplicado nas áreas
administrativas é de vital importância.
Diante disso, para alguns autores (OHNO, 1997; TURATI, 2007; WOMACK et al.,
1990), o objetivo do lean em escritórios é reduzir custos, eliminar retrabalhos, minimizar
problemas de comunicação, reduzir e/ou eliminar atividades que não agregam valor aos
processos, e aumentar a produtividade e eficiência das funções administrativas.
Freitas et al. (2018) vão além, afirmando que a implantação do Lean Office oferece
benefícios de aprendizado para pessoas, equipes de trabalho e organizações, uma vez que as
mudanças organizacionais decorrentes dessa abordagem afetam a coordenação, o controle e as
rotinas de trabalho, alterando a maneira como as pessoas realizam suas atividades e adquirem
experiência e conhecimento.
Turati (2007) explica que utilizar o conceito de Lean Manufacturing em escritórios
não é uma tarefa fácil, já que há uma dificuldade para compreender e identificar quais
atividades administrativas não geram valor para o cliente. Por conta disso, Hines et al. (2000)
informam alguns dos sintomas de desperdício nos fluxos de informação, a saber:


Lead time de processamento longos e imprevisíveis;



Falta de padronização;



Dados de entrada com erros;



Acumulação de lotes de documentos;



Relatórios desnecessários;



Aplicativos que podem otimizar tarefas e não são usados;

Desta forma, Tapping e Shuker (2003) sugerem oito passos para o antinjimento do
estado enxuto em escritórios, a saber:
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1. Escolha do fluxo de valor: escolher o fluxo de valor de produto ou processo mais
representativo na organização; sendo, geralmente, aquele que exerce maior impacto
na entrega do produto final ao cliente;
2. Mapeamento do Estado Atual: representar o fluxo de valor dos materiais e
informações por meio de símbolos, possibilitando a visualização do processo em
seu estágio atual e dos desperdícios existentes;
3. Identificação das medidas de desempenho lean: definir as métricas que ajudarão as
pessoas envolvidas a compreender como suas ações impactam o processo, para,
então, planejar as atividades de melhorias, implementá-las, averiguar os resultados
e realizar supostos ajustes necessários;
4. Mapeamento do Estado Futuro: apresenta as mudanças necessárias que devem ser
implementadas nos devidos locais necessitados, considerando aspectos como
atendimento à demanda do cliente, fluxo contínuo de atividades e nivelamento da
carga de trabalho;
5. Criação de planos kaizen15: planejar como implantar e sustentar as melhorias;
6. Implementação dos planos kaizen: colocar em prática o plano de melhorias com o
objetivo de alcançar e sustentar o estado futuro;
7. Aprendizado sobre Lean: é crucial que todos da organização tenham um bom
entendimento sobre os conceitos lean;
8. Comprometimento com o Lean: é importante que todos os envolvidos na aplicação
dos conceitos enxutos estejam comprometidos com esse objetivo;

2.6.3 Conceituação e classificação de desperdício
Ao adotar o Toyota Way, o executivo Taiichi Ohno focou na redução de desperdícios,
que foi chamado por ele de Muda. Conforme Masuda (2003), “Muda” (無 駄) é um termo
japonês que literalmente significa futilidade; inutilidade; ociosidade; supérfluo; desperdício.
15

Kaizen, conforme Colenso (2000), refere-se à uma filosofia japonesa que trata sobre a melhoria contínua de
processos. Seu conceito é “hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje!” Para Rother e Shook (2003)
são dois os tipos de Kaizen: o de fluxo - que centra-se no fluxo de materiais e informações – e o de processo –
que focaliza o fluxo das pessoas e dos processos.
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Por conta disso, a definição de desperdício, segundo vários autores – como Gopinath e
Freiheit (2012); Liker e Morgan (2006); Womack et al. (1990) - é qualquer gasto de recursos
que não agregam valor pela perspectiva do cliente. Este mesmo pensamento é defendido por
Moreira (2011), que entende tratar-se de toda a atividade humana que absorve recursos, mas
que não cria valor. Para Michlowicz (2014), na filosofia Lean desperdício é igual a recursos
improdutivos.
Segundo Suárez-Barraza et al. (2016), os 7 tipos de Muda identificados e atacados por
Ohno foram:


Superprodução - produção acima da demanda. Os japoneses chamavam a este Muda
de “The Killer”;



Inventário - todas as peças, trabalhos em andamento e produtos não-acabados que
estão sendo processados. Os japoneses chamavam este Muda de "The Serial Killer";



Tempo de espera ou atraso - qualquer atraso no fluxo contínuo;



Processamento excessivo - fazer coisas que não agregam valor ao cliente;



Defeitos - todo o trabalho associado à identificação e correção de defeitos. De fato,
este Muda faz com que os produtos não possam ser vendidos ou tenham que ser
retrabalhados;



Transporte - movimentação de materiais não necessários para executar o
processamento;



Movimento - pessoas ou equipamentos andando ou se movendo mais do que o
necessário para a execução do processo.
A estes sete Muda, Emiliani (2003), Liker (2005), e Duffy e Wong (2013) adicionaram

um oitavo: desperdício de pessoal. Ou seja, a pouca ou não utilização da criatividade das
pessoas que trabalham na organização.
Em se tratando de desperdícios em atividades não manufatureiras, Lareau (2002)
elencou trinta deles, classificando-os por tipos, conforme o Quadro 11, a seguir:
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Quadro 11 – Tipos de desperdícios em escritórios conforme classificação de Lareau (2002)
Tipo de Desperdício
Por que é um desperdício?
1

Agenda

2

Alinhamento de objetivos

3

Alteração

4
5
6
7

Ativos subutilizados
Atribuição
Checagens desnecessárias
Confiabilidade

8

Controle

9

Disciplina

10 Domínio
11 Erros (Retrabalho)
12 Espera
13 Estratégia
14 Estrutura
15 Falta de foco
16 Falta de integração
17 Fluxo irregular
18 Inexatidão
19 Informação perdida
20 Inventário
21 Irrelevância
22 Movimento
23 Padronização
24 Processamento
25 Processos informais
26 Processos secundários
27 Subotimização
28 Tradução
29 Transporte
30 Variabilidade

Má utilização dos horários e da agenda;
Energia gasta por pessoas trabalhando com objetivos mal entendidos e o esforço
necessário para corrigir o problema e produzir o resultado esperado;
Esforço usado no retrabalho para corrigir as consequências inesperadas de se mudar
arbitrariamente um procedimento sem conhecer todas as consequências desta mudança;
Equipamentos e prédios que não estão sendo usados de forma máxima;
Esforço usado para completar uma tarefa inapropriada e não necessária;
Esforço usado para inspeções e retrabalhos;
Esforço necessário para corrigir resultados imprevisíveis devido a causas desconhecidas;
Energia usada para controlar e monitorar algo que não produz melhorias de
desempenho;
Falha no sistema de identificação acurada e de reação rápida contra negligência, e/ou
falta de responsabilidade e problemas relacionados à disciplina inesperada dos
empregados;
Oportunidade(s) de aumentar o domínio de um empregado sobre sua área de trabalho,
mas que não é/são utilizada(s);
Esforços necessários para refazer um trabalho que não pôde ser utilizado;
Recurso perdido enquanto pessoas esperam por informações, reuniões, assinaturas,
retorno de uma ligação, etc...;
Valor perdido ao se implementar procedimentos que satisfazem objetivos de curto
prazo, mas que não agregam valor aos clientes e/ou investidores;
Quando comportamentos, expectativas, procedimentos, rituais, regulamentos, cargos e
prioridades não estão reforçando, guiando, e/ou orientando o melhor comportamento
para redução de desperdícios, e também quando existe muita diferença entre a estrutura
organizacional da empresa e os elementos fundamentais encontrados nas organizações;
A energia e a atenção de um empregado não estão voltadas para os objetivos da
organização;
Esforço necessário para transferir informações (ou materiais) dentro de uma organização
(departamento ou grupos) que não estão completamente integradas à cadeia de
processos utilizados;
Recursos investidos em materiais ou informações que se acumulam entre as estações de
trabalho, impedindo o fluxo regular do procedimento;
Esforço usado para criar informações incorretas ou para lidar com as consequências
disso;
Recursos gastos para reparar ou compensar as consequências da falta de informaçõeschave;
Todos os recursos aplicados a um serviço antes dele ser requerido, ou ainda todos os
materiais que não estão sendo utilizados ou que já estão prontos para serem entregues e
estão aguardando a entrega;
Esforços utilizados para lidar com informações desnecessárias;
Esforço perdido em movimentações desnecessárias;
Retrabalho para corrigir uma tarefa que não foi feita da melhor forma possível. Ocorre
porque o funcionário do escritório tende a acreditar que seu trabalho, ao contrário do
trabalhador de uma fábrica, não está vinculado a uma rotina diária ou a qualquer tipo de
padronização ou padrão predeterminado;
Um trabalho não executado da melhor forma é um desperdício de processamento;
Recursos usados para criar e manter procedimentos informais que substituem os
procedimentos oficiais ou que conflitam com outros procedimentos informais, e também
os recursos utilizados para corrigir os erros causados por estes procedimentos informais;
Recursos despendidos em processos secundários que ainda não podem ser utilizados
pelos passos seguintes do processo;
Causada pela concorrência de dois processos. No melhor caso, o desperdício será o
trabalho duplicado, mas pode chegar ao comprometimento de ambos os processos e na
degradação do resultado final;
Esforço requerido para alterar dados, formatos e relatórios entre passos de um processo
ou seus responsáveis;
Todo e qualquer transporte de materiais e informações, exceto aqueles utilizados para
entregar produtos e serviços aos clientes;
Recursos utilizados para compensar ou corrigir resultados que variam do esperado;

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Lareau (2002).
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2.7 LEAN TOOLBOX
Segundo Arlbjørn et al. (2011), o lean, fundamentalmente, constitui-se de uma espécie
de caixa de ferramentas (Lean Toolbox), composta por uma ampla gama de técnicas –
conhecidas como Lean Tools - que, no entender destes autores, formam o pilar de sustentação
da filosofia lean, conforme demonstrado anteriormente na Figura 5 (Camadas do Lean
Thinking e suas percepções). Para Bicheno e Holweg (2009), estas ferramentas existem para
aparar tudo que não agrega valor ao cliente.
No entender de Leite e Vieira (2015), é importante conhecer as ferramentas Lean que
estão sendo adaptadas e aplicadas atualmente em outros ambientes, uma vez que, consoante o
apontamento de Hines, Holweg, e Rich (2004), a grande maioria das ferramentas Lean foram
desenvolvidas para a manufatura. Por conta disso, o Quadro 12, a seguir, traz as ferramentas
mencionadas na literatura de lean service e que foram aplicadas nos problemas analisados nas
pesquisas realizadas por diversos autores.
Conforme poderá ser percebido no Quadro 12, a seguir, uma das ferramentas Lean
mais utilizadas é o Value Stream Mapping (VSM) – ou Mapeamento do Fluxo de Valor, em
português. Na literatura, estudos recentes sobre o Lean Office destacam o uso desta técnica
para identificar desperdícios e, consequentemente, alcançar ganhos de desempenho e
agilidade

(JEONG;

YOON,

2016;

SABUR;

SIMATUPANG,

2015;

SOLDING;

GULLANDER, 2009). Michlowicz (2014) sugere que o VSM seja utilizado em conjunto com
outras ferramentas lean - como single-piece flow, setup time reduction, filosofia 5S, Pokayoke e Kanban - como um complemento para reduzir ou eliminar o desperdício em
escritórios.
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Quadro 12 - Ferramentas aplicadas em artigos sobre Lean Service
TRABALHOS ANALISADOS* 
A B C D E F G H I
FERRAMENTAS
N. MENÇÕES
Autonomação
2
Continuos
3
X
improvement
Consumption Map
2
X
Flow
2
X
Production
Heijunka
6
X X
X X
Inventory Reduction
2
X
X
Just-in-Time
6
X X X X X
Kanban
2
X
Layout Improvements
4
X
X
Multi Task
4
X
X
Poka-Yoke
1
Preventive maintenance
2
X
Problem Solution
4
X
X X
Pull System
3
X
Set Up Reduction
3
X
X
Standarlization and 5S
6
X X X X
Takt-time
3
X
Training
4
X
X
Value Chain
2
X
Orientation
Vertical Information
2
X
System
Visual Management
3
X X
VSM
8
X
X X X
Wastes reduction
3
X
Zero Defects
3
X
Outras técnicas ou
5
X X X
X X
ferramentas
A – Abdi, Shavarini, e
Seyed Mohammad
G – Staats e Upton
(2006)
(2009)
B – Cuatrecasas (2004)
* LEGENDA:

C – Womack, e Jones
(2005)

Trabalhos Analisados D – Lee, Olson, Lee,
Hwang, e Shin
(2007)
E – Ahlström (2004)

J

Q R S

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X X
X
X
X

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X

H – Song, Tan, e
Baranek (2009)
I – Julien e Tjahjono
(2009)
J – Selau, Pedó, Senff, e
Saurin, (2009)
L– Asif, Löwik,
Weusthof, e de Bruijn
(2010)

F – Venkat e Wakeland
(2006)
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Leite e Vieira (2015).

L M N O P

X

X X

X
X

M – Portioli-Staudacher
(2010)
N – Bortolotti, Romano,
e Nicoletti (2010)
O – Bowen e
Youngdahl (1998)
P – Allway e Corbett
(2002)
Q – Piercy e Rich (2008)
R – Swank (2003)
S – Giannini (2007)
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2.7.1 Mapeamento do fluxo de valor
Conforme Vilventhan, Ram, e Sugumaran (2019), um passo crucial para a
eliminação de um desperdício ou, pelo menos, a sua redução, é identificá-lo. Isto exposto,
Rother e Shook (2003) afirmam que, de todas as ferramentas existentes capazes de auxiliar na
percepção de desperdícios de produção, a mais popular no contexto da Manufatura Enxuta é o
Value Stream Mappping (VSM), que em português tornou-se “Mapeamento do Fluxo de
Valor”.
Dinis-Carvalho et al. (2019) explicam que o VSM - que é uma adaptação de uma
técnica original da Toyota conhecida como “materials and information flow diagram” (em
portugues, algo como “diagrama de fluxo de materiais e informações”) - é uma técnica usada
para representar e analisar todos os processos e atividades (sejam elas de valor agregado ou
não), permitindo quantificar o tempo de produção e a identificação de oportunidades de
melhoria. Rohac e Januska (2015) afirmam que o VSM gera uma espécie de mapa que pode
funcionar tanto como uma pista para tomada de decisão e melhoria de processos, quanto como
uma ferramenta de visualização do estado futuro, conforme pode ser observado na Figura 7, a
seguir:
Figura 7: Procedimento de melhoria de processos
Não

Plano
Estratégico

1. Seleção da
família de
produto/serviço

2. Descrição e
análise

Sim

É possível
melhorar?

3. Descoberta
de melhorias

Sim

4.Implementar
as melhorias
Não

Fonte: Adaptado pelo autor, a partir de Rohac e Januska (2015).

Existe
outra
opção?

Não

É
economicamente
eficiente?
Sim

Rohac e Januska (2015) definem o Mapeamento de Fluxo de Valor como uma
apresentação gráfica desde o recebimento da demanda do cliente, em todos os processos de
logística e transformação, até a entrega do produto final. Chavez, Mokudai, e Uyama (2018),
afirmam que o VSM é uma ferramenta que ajuda a ver e entender o fluxo de material e
informações à medida que um produto avança no fluxo de valor, criando um diagrama que é o
mapeamento. Ignatenko (2015) alerta, porém, que apesar de o VSM exibir fluxos físicos e de
informações no mesmo mapa, ele precisa ser analisado de forma minuciosa para se
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compreender o que impede o fluxo suave, contínuo e rápido de valor para o cliente. Para
ajudar nesta análise, Lima et al. (2010) afirmam que em um ambiente de escritório, o fluxo de
valor está intimamente relacionado ao fluxo de informações trocadas entre tarefas.
No entender de Yu et al. (2009), o VSM é uma ferramenta quantitativa que serve
para retratar o estado atual de um processo usando algumas métricas relacionadas ao
processamento, que permitem, assim, fazer previsões de melhorias para um estado futuro. Já
para Alaya (2016) mais do que uma mera ferramenta que traz indicadores quantitativos (Taxa
de Agregação de Valor, tempo de ciclo, lead time, tamanho do inventário, entre outros), o
VSM é, também, uma poderosa ferramenta qualitativa.
A fim de uma melhor compreensão à respeito desta ferramenta, a Figura 8, a seguir,
traz um exemplo de um VSM do Estado Atual, elaborado por Beckers (2015) em sua análise
sobre o processo de registro de alunos na University of Social and Technical Sciences
(USTS).
Figura 8: Exemplo de um Mapa do Fluxo de Valor do Estado Atual com Alertas Kaizen

Fonte: Beckers (2015).

No entender de Rother e Shook (2003), sempre que há um produto para um cliente,
há um fluxo de valor, e o desafio é enxergá-lo. Neste caso, o VSM é a ferramenta ideal, já que
ela te permite ver e entender o fluxo de materiais e/ou de informações à medida que se avança
no fluxo de valor. Isso é possível pois, segundo Rother e Shook (2003), o Mapeamento de
Fluxo de Valor é uma espécie de dialeto, que, como tal, utiliza-se de símbolos para se
comunicar. Alguns destes símbolos, que são os mais comumente usados, estão representados
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na Figura 9, a seguir. Ahmad (2011) alerta, porém, que não há um padrão único para os
símbolos utilizados na construção do VSM. Com isso, eles podem ser usados à maneira que
mais se adapte ao fluxo de valor que se quer desenhar.
Figura 9: Ícones mais comumente usados no VSM para atividades de manufatura
Nome do
Ícone

Descrição

Nome do
Ícone

Usado para mostrar clientes,
fornecedores e processos de
fabricação externos

Kanban de
Produção

Processo

Este ícone é um processo,
operação, máquina ou
departamento, através do
qual o material flui.

Kanban de
Retirada

Caixa de
Dados

Usadas como base para toda
a coleta de dados

Kanban de
Sinalização

Seta de
Remessa

Representa a movimentação
de matérias-primas dos
fornecedores para as docas
de recebimento da fábrica ou
para os clientes

Cliente/
Fornecedor

Ícone

Posto de
Kanban

Programação
“Vá Ver”
(Go See)

Estoque/
Inventário

Isso mostra o inventário
entre dois processos

Seta
Empurrada

Representa o "envio" de
material de um processo para
o próximo processo

Alerta Kaizen

Retirada

Representa a remoção física
de inventário armazenado de
supermercados

Linha do
Tempo

Entrega
externa

Remessas de fornecedores
ou clientes usando transporte
externo

Fluxo
Sequencial
“Primeiro a
entrar =
Primeiro a
sair”

Fluxo de
Informação
Física
Diária

Uma seta fina e reta mostra o
fluxo geral de informações
de memorandos, relatórios
ou conversas

Bola para
puxada
sequenciada

Fluxo de
Informação
Eletrônica

Essa seta de oscilação
representa o fluxo eletrônico
de informações, como EDI
(Internet Data Interchange),
Internet, Intranets, LANs,
WANs

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Kumar (2015).

Nivelamento
de Carga

Ícone

Descrição
Este ícone aciona a produção
de um número predefinido de
peças. Sinaliza um processo de
fornecimento para fornecer
peças a um processo à jusante
Este ícone representa um
cartão ou dispositivo que
instrui um manipulador de
materiais a transferir peças de
um supermercado para o
processo de recebimento
Ele sinaliza uma troca e
produção de um tamanho de
lote predeterminado da peça
observada no Kanban.
Este ícone indica um local para
a coleta de sinais Kanban,
geralmente localizado perto de
um supermercado. Em um
sistema de duas cartas pode ser
usado para a retirada e troca de
produção Kanban
Coleta de informações por
meios visuais.
Usados para destacar as
necessidades de melhoria e
planejar workshops de kaizen
em processos específicos que
são críticos para alcançar o
Estado Futuro do VSM
A linha do tempo mostra os
tempos de valor agregado
(tempos de ciclo) e os que não
agregam valor (espera). Use
isso para calcular o tempo de
espera e o tempo total do ciclo.
Este ícone representa um
sistema “Primeiro que entra,
Primeiro que sai”, que limita a
entrada de inventário. A
capacidade máxima de
inventário pode ser escrita
abaixo da faixa.
Representa um sistema puxado
que fornece instruções para
processos de submontagem
para produzir um tipo e
quantidade predeterminados de
produto
Ferramenta para lote de
Kanbans, para nivelar o
volume de produção e misturar
ao longo de um período de
tempo
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No entender de Tapping e Shuker (2003), a representação do fluxo de valor dos
materiais e/ou informações por meio destes ícones possibilita a visualização do processo em
seu estágio atual e dos desperdícios existentes. Para Rohac e Januska (2015), é justamente o
fato de o VSM utilizar uma quantidade rica de ícones, que visam representar cada elemento
importante da cadeia de valor, a grande vantagem desta ferramenta.
Pereira e Royer (2020) ensinam como desenhar o VSM para atividades
manufatureiras:
visualiza-se em campo todo o processo (...). A análise realizada identifica todas as
etapas, bem como as funções de cada uma. O número de pessoas necessárias para
operar cada uma das etapas é contabilizado. A partir desta visita a campo, os
processos são desenhados (...). Para indicar um processo, utiliza-se uma caixa de
processo. O fluxo do material é desenhado da esquerda para a direita, na parte de
baixo do mapa, na sequência das etapas dos processos (...). Uma caixa de dados é
desenhada embaixo de cada caixa de processo. Com um cronômetro, são registrados
os tempos de ciclo de cada processo. Também é contabilizado o tempo de trabalho
disponível por turno no processo, o tamanho do lote de produção e o tempo de
operação efetiva da máquina. Estas informações são armazenadas na caixa de dados.
Usa-se o ícone “triângulo de advertência” para mostrar a localização e a quantidade
de estoque, caso haja. (...) Uma linha do tempo é desenhada embaixo das caixas de
processo e dos triângulos de estoque para registrar o lead time de produção.
(PEREIRA; ROYER, 2020, pags. 5 e 6).

Em relação às atividades não manufatureiras, Keyte e Locher (2004) sugerem que o
mapeamento de um fluxo de valor em um escritório deve documentar as atividades realizadas
e identificar, além das pessoas responsáveis por cada atividade, os lotes (volumes e tipos de
informações documentos) trocados no processo, documentando o tempo de preparação,
processamento e tempo de espera para cada atividade.
Apesar de trazer resultados positivos, Forno et al. (2014), ao realizarem uma
pesquisa bibliográfica sobre a aplicação do VSM, identificaram vários problemas relatados
quando da sua implementação. Dentre os problemas citados, os autores destacam a
dificuldade na medição dos dados do processamento, o que resulta em visões muito otimistas
ou muito pessimistas do processo como um todo, já que se baseia em uma fotografia do
estado atual no momento em o mapeamento foi elaborado. Outra barreira encontrada na
utilização desta ferramenta é mencionada na pesquisa de Abdulmalek e Rajgopal (2007), que
afirmam que o projeto de um Mapa do Estado Futuro está frequentemente baseado na
“crença”, com base na experiência de outras empresas, de que o desempenho vai melhorar,
mesmo sem evidências quantitativas que realmente comprovem a viabilidade do estado futuro
projetado.
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Outras desvantagens da ferramenta encontradas na literatura (KEMPER; DE MAST;
MANDJES, 2010; LIAN; VAN LANDEGHEM, 2007; SERRANO; OCHOA; DE CASTRO,
2008; TEICHGRÄBER; DE BUCOURT, 2012) foram:


incapacidade de representar diferentes fluxos de produção;



dificuldade de uso por quem não conhece a ferramenta;



ausência de indicadores gráficos de transporte, filas e movimentos;



ausência de indicadores econômicos;
A despeito disso, a aplicação do Mapeamento do Fluxo de Valor se expandiu para

muitos setores da indústria nos últimos anos, devido à sua facilidade de adaptação a uma
ampla gama de ambientes. É possível aplicá-lo na solução de diferentes tipos de problemas
relacionados à redução de desperdícios. Uma amostra exemplar com pesquisas e aplicações
reais do VSM em diferentes ambientes foi realizada por Romero e Arce (2017) conforme
mostrado no Quadro 13, a seguir:
Quadro 13 - Aplicações reais do VSM em diferentes ambientes
SETOR
Construção
Saúde
Serviços: Call center
Transportes
Arquitetura
Linhas de produtos de software
Desenvolvimento de Produto
Gerenciamento de inovação
Serviços: governo
Mineração
Sistemas industriais de serviços e produtos
Redução de perdas de alimentos
Serviço de manutenção
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Romero e Arce (2017).

FONTE
Matt, Krause, e Rauch (2013)
Kaale et al. (2005)
Piercy e Rich (2008)
Villareal et al. (2012)
Lima, Rolim, e Alves (2010)
Musat e Rodríguez (2010)
Tyagi et al. (2014)
Peek e Chen (2011)
Krings, Levine, e Wall (2006)
Kumar (2014)
Morlocka e Meier (2015)
De Steur et al. (2016)
Kasava et al. (2015)

2.7.1.1 Lean metrics
De acordo com Rother e Shook (2003), as Lean Metrics (ou Métricas Lean) são muito
importantes quando da análise do fluxo de valor e tomada de decisões sobre um sistema de
produção. Por isso, o uso dessas métricas no VSM é essencial para identificar e eliminar
atividades dispendiosas.
A literatura relevante sobre o tema sugere como métricas lean ao se aplicar a
ferramenta VSM, o “Lead Time”, o “Value Added Time”, o “Cycle Time” e o “Takt Time”
(ABDULMALEK; RAJGOPAL, 2007; DUGGAN, 2013; ROTHER; SHOOK, 2003; SETH;
GUPTA, 2007; SUREKHA; GOWDA; KULKARNI, 2013).
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•

Lead Time (L/T) - É o tempo que um produto leva para fluir através do fluxo de valor

ou do processo, do início ao fim (ROTHER; SHOOK, 2003);
•

Cycle Time (Tempo de Ciclo - T/C) - O tempo do ciclo é definido pelo período de

tempo entre repetições da mesma tarefa. É, portanto, o tempo gasto por todas as operações da
estação / operador mais lento do processo (ROTHER; SHOOK, 2003);
•

Value Added Time (Tempo de Valor Agregado) - Refere-se ao tempo das operações

que, de acordo com o cliente, agregam valor ao produto e pelo qual ele está disposto a pagar
(ROTHER; SHOOK, 2003);
•

Taxa de Agregação de Valor (TAV) - Esta métrica é medida em porcentagem e indica

o quanto de valor o processo está produzindo (ROTHER; SHOOK, 2003). É obtida pela razão
entre o Tempo de Ciclo Total e o Lead Time, conforme a fórmula a seguir:
TAV =

Tempo de ciclo
Lead Time

•

Takt Time - É a frequência com que um produto/peça deve ser produzido, para atender

à demanda dos clientes. Essa métrica é usada para sincronizar a cadência de produção e
vendas (ROTHER; SHOOK, 2003). O Tempo de Takt é determinado através da seguinte
fórmula matemática:
Takt Time = Tempo de trabalho disponível por turno
Taxa de demanda do cliente por turno
Embora nos trabalhos apontados (ABDULMALEK; RAJGOPAL, 2007; DUGGAN,
2013; ROTHER; SHOOK, 2003; SETH; GUPTA, 2007; SUREKHA; GOWDA;
KULKARNI, 2013) sejam apresentadas métricas mais sofisticadas, as ferramentas
supracitadas, baseadas em Rother e Shook (2003), foram elencadas por serem as mais usadas.
2.7.1.2 Etapas do VSM
Segundo Golhar e Stamm (1991), o plano de implementação do VSM e seus
aspectos práticos, como parte da filosofia enxuta geral, constituem o pilar principal da
metodologia lean. Rohac e Januska (2015) alertam, porém, que o Mapeamento de Fluxo de
Valor é apenas um método analítico e, como tal, não remove os desperdícios ou as suas

41

causas principais por si só. Mesma ideia defendida por Sabaghi, Rostamzadeh, e Mascle
(2015), para os quais o VSM é uma representação de como o sistema deve ficar depois de
eliminá-los.
Conforme Nallusamy (2015), são dois os estágios do Mapeamento do Fluxo de
Valor. No primeiro, o Mapa do Estado Atual é desenvolvido observando-se as atividades que
são realizadas. É durante essa etapa que o tempo de ciclo, o lead time e takt time de produção
são calculados. Já no segundo estágio são realizadas discussões críticas para desenvolver
projetos para a aplicação das Lean Tools apropriadas a fim de se eliminar o(s) desperdício(s)
encontrado(s). As propostas apresentadas nesta etapa são usadas para se desenvolver o Mapa
do Estado Futuro.
Para Forno et al. (2014), o VSM possui três etapas básicas (desenho do mapa do
estado atual, construção do Mapa do Estado Futuro, e desenvolvimento de um plano de ação).
Já no entender de Rother e Shook (2003), são quatro as etapas que resumem o processo de
criação do VSM, conforme a Figura 10, a seguir:
Figura 10: Etapas do Mapeamento de Fluxo de Valor segundo Rother e Shook (2003)
Seleção da Família
de produtos /
serviços

Desenho do Estado Atual

Desenho do Estado Futuro

Implementação de um Plano
de Trabalho
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Rother e Shook (2003).

Importante notar que a elaboração do VSM deve iniciar-se com a escolha de uma
família de produtos. Somente após esta etapa será possível a elaboração do desenho do estado
atual, que, conforme Yu et al. (2009), é útil para se criar uma imagem clara do processamento
existente, expondo-se, assim, os desperdícios.
Segundo Lacerda, Xambre, e Alvelos (2015) é somente após a identificação dos
desperdícios que será possível elaborar o Mapeamento do Estado Futuro, que deve ser
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desenhado juntamente com a definição de um plano de ação para alcançá-lo. Rother e Shook
(2003) chamam atenção para o fato de que, na Figura 10, acima, esta etapa aparece destacada,
pois sua meta é criar um fluxo suave de valor. Deve ser percebido, também, o duplo sentido
das setas entre o estado atual e o estado futuro, o que indica que o desenvolvimento dos
estados atual e futuro são esforços sobrepostos. Ou seja, ideias sobre o estado futuro
aparecerão ao se desenhar o estado atual. Do mesmo modo, quando do Mapeamento do
Estado Futuro, será possível perceber informações importantes sobre o estado atual que não
haviam sido percebidas anteriormente (ROTHER; SHOOK, 2003).
No Mapa do Estado Futuro, há um foco no valor representado por cada atividade,
nos tempos do processo e nos aspectos financeiros, todos determinantes para o processo de
decisão (LACERDA; XAMBRE; ALVELOS, 2015). Yu et al. (2009) complementam esta
ideia ao afirmarem, ainda, que o foco do Mapeamento do Estado Futuro deve ser o de
eliminar as causas principais destes desperdícios e vincular o fluxo de valor a um fluxo suave.
Conforme Tapping e Shuker (2003), em geral, o Mapeamento do Fluxo de Valor
Administrativo segue esta mesma metodologia, divergindo, porém, em dois aspectos: “família
de produtos” deve ser tratada como “família de processos/procedimentos”; e na etapa de
Mapeamento do Estado Atual da empresa, onde no local em que são descritas todas as
atividades atuais envolvidas no fluxo de trabalho, devem ser explicitados dados como número
de pessoas envolvidas nas atividades e tempo de atividades.
Pelas palavras de Forno et al. (2014), as dificuldades no uso do VSM são:
O desenvolvimento de um Mapa de Estado Atual parece uma tarefa simples. Basta
sair e documentar tudo o que é visto. Demonstre o processo e o fluxo de material de
um processo para outro. Isso parece muito fácil. Mas o que vemos na realidade são
pessoas "presas" em um lamaçal. Muitos tentam fazer “o mapa”, quando na verdade o
objetivo do mapeamento é enxergar erros. A falta de padronização da estação de
trabalho às vezes dificulta muito o processo de captura da realidade (FORNO et al.,
16
2014, p. 2; traduzido pelo autor).

2.8 ADOÇÃO DA FILOSOFIA LEAN EM SETORES PÚBLICOS
Para Radnor et al. (2006), embora adotada com sucesso no setor privado,
especialmente na manufatura, a abordagem Lean é aplicada com bem menos frequência no

16

The development of a current state map looks like a simple task. One just goes out and documents what it is
seen. Show the process and material flow from one process to another. This sounds very easy. What we see in
reality are people ‘stuck’ in a mud puddle. Many try to do the ‘right’ map, when actually the purpose of mapping
is to see things that are wrong. The lack of standardization of the work station sometimes makes the process of
capturing reality very hard.
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setor público. Arlbjørn et al. (2011), em sua revisão de literatura nos principais periódicos,
encontraram poucos artigos publicados sobre o Lean em serviços públicos, revelando, assim,
uma necessidade pronunciada de estudos com essa temática.
Souza (2009) e Almeida et al. (2017), porém, veem uma mudança nesse cenário,
apontando que a filosofia enxuta está sendo cada vez mais utilizada em repartições públicas,
especialmente na área médica, onde, segundo Pedersen e Huniche (2011), há uma literatura
em constante crescimento. Confirmando essa assertiva, McCann et al. (2015) afirmam que,
entre as práticas do setor privado, o Lean é a escolha preferencial na Administração Pública.
Almeida et al. (2017) alertam, no entanto, que comparados a uma empresa privada, os
serviços públicos apresentam especificidades, como influências políticas, por exemplo, que
podem dificultar e/ou tornam diferente a implementação do Lean nas repartições públicas.
Além disso, segundo Radnor, Holweg, e Waring (2012), o setor privado adota o Lean
planejando eficiência e redução de custos, mas os setores públicos devem considerar, também,
a eficácia e a equidade.
Por conta disso, o planejamento da efetivação dessa filosofia nas repartições públicas
precisa de ajustes em resposta a particularidades da Administração Pública. A título de
exemplo, Scorsone (2008) apontou que o direito administrativo implica que a implementação
do Lean Office em setores públicos pode ser prejudicada e/ou muito mais cara do que o
previsto na literatura. Por isso, segundo esse autor, a transplantação do pensamento Lean da
iniciativa privada para o setor público, enquanto uma filosofia de gerenciamento, deve ser
devidamente planejada, a fim de determinar se esse investimento substancial de tempo e
recursos produzirá uma recompensa que valha a pena (SCORSONE, 2008).
Sobre as diferenças e dificuldades na implementação em si da filosofia Lean nestes
dois setores, Radnor et al. (2006) apontam que na iniciativa privada, especificamente na
manufatura, a ênfase está em um conjunto de ferramentas e técnicas de gerenciamento usadas
para padronizar processos. Já no setor público, no entanto, há um engajamento com os
princípios do Lean, porém em menor escala com toda a gama de ferramentas e técnicas. No
entender desses autores, a gama limitada de ferramentas Lean em uso no setor público é
porque o setor de serviços ainda não compreendeu o valor, a relevância e/ou o objetivo do kit
de ferramentas Lean (RADNOR et al., 2006). Além disso, Radnor e Walley (2008) citam
outras barreiras enfrentadas para a implementação da filosofia Lean no setor público, como a
falta de foco claro no cliente, procedimentos burocráticos excessivos, pessoas que trabalham
em isolamento, crença geral de que funcionários estão sobrecarregados de trabalho e mal
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remunerados, falta de visão sistêmica, e falta de compreensão do fluxo do processo como um
todo. Finalmente, no entender de Suarez Barraza et al. (2009), um outro dificultador a ser
superado é a insensibilidade dos consultores às particularidades do setor público.
Por fim, Radnor e Osborne (2013) alertam que um dos erros ao se implementar a
filosofia Lean em serviços públicos é que os gestores se concentram na utilização das
ferramentas, sem uma compreensão dos princípios e premissas do Lean, ou com o contexto
em que está sendo implementado.
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CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA DE PESQUISA
Conforme Ferrer (2016), quando da sua investigação, o pesquisador deverá, além de
aplicar métodos científicos idôneos e indicar qual deles foi adotado, apontar o(s)
procedimento(s) instrumental(is) de coleta de dados que foi/foram utilizado(s).
Desta forma, este capítulo está subdivido em “classificação da pesquisa” (3.1) e
“procedimentos metodológicos” (3.2).
3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA
A pesquisa por ora apresentada classifica-se como um estudo de caso com uma
abordagem qualitativa, com os dados sendo coletados através da análise documental, da
observação direta, e de entrevistas semiestruturadas do tipo livre.
Conforme Goode e Hatt (1969) o estudo de caso é considerado um tipo de análise
qualitativa, e é frequentemente utilizado para coleta de dados na área de estudos
organizacionais. Segundo Martins (2008), mais que um método, o estudo de caso constitui
uma estratégia de pesquisa. Tull e Hawkins (1976), sugerem que este método seja utilizado
em pesquisas exploratórias, mas advertem para não usá-lo com outros objetivos além de
geração de ideias para testes posteriores. De Pádua (2019) também faz uma ressalva sobre seu
uso, alertando para o risco de distorção dos dados apresentados, especialmente quando o
pesquisador “conhece bem” a situação pesquisada.
Com relação à utilização da abordagem qualitativa, Lewis et al. (2014) defende que
sua vantagem está em revelar a amplitude e natureza dos fenômenos em estudo. De Pádua
(2019) alerta, porém, que a legitimidade científica desta abordagem só poderá ser obtida com
critérios de consistência, de credibilidade e de fidedignidade das fontes de informação.
No tocante à análise documental, Lüdke e André (1986, pág 38) afirmam tratar-se de
“uma série de operações”, com o objetivo de “estudar e analisar um ou mais documentos”, na
busca de “informações factuais” que tenham ligações com “as questões de interesse”. Estes
mesmos autores defendem o uso desta técnica em pesquisas do tipo qualitativas como um
complemento para informações obtidas por meio de outros recursos.
Já sobre a observação direta, Marconi e Lakatos (1990) a definem como uma técnica
de coleta de dados que utiliza os sentidos para compreender determinados aspectos da
realidade, permitindo ao observador, segundo Patton (1987), testemunhar os fatos, sem
depender de informações de terceiros.
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Por fim, a entrevista do tipo livre (também conhecida como entrevista aberta), é
definida por Nogueira-Martins e Bógus (2004, pág 7) como “aquela em que o entrevistado
caminha por onde preferir” após “o pesquisador apresentar uma questão ou um tema inicial”.
Tem como vantagens a possibilidade de abranger experiências pessoais (NOGUEIRAMARTINS; BÓGUS, 2004, p. 7) vivenciadas pelo entrevistado, e de frequentemente ir além
do que o pesquisador havia previamente projetado ou listado (FONTANELLA; CAMPOS;
TURATO, 2006).
3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O procedimento metodológico utilizado neste trabalho foi o Método LEFI (Lean
Evaluation and Future Improvement), à maneira como proposta por Beckers (2015). Este
Método possui duas fases com duas etapas cada uma (conforme a Figura 11, a seguir), sendo
a primeira a da detecção de desperdícios, e a segunda a da remoção dos mesmos.
Figura 11: Fases e Etapas do Método LEFI
FASE 1
Analisando
o Estado
Atual

FASE 2
Mapeando o
Estado Futuro

ETAPA 1 – Desenhar o Mapa do Fluxo de Valor Administrativo Atual

ETAPA 2 – Identificar os desperdícios e Marcá-los com Alertas Kaizen

ETAPA 3 – Desenhar o Mapa do Estado Futuro e Propor melhorias nos Eventos Kaizen

ETAPA 4 – Implementar técnicas lean e Acompanhar

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Beckers (2015).

O primeiro passo, portanto, é analisar o estado atual do processo através do
Mapeamento de Fluxo de Valor Administrativo. Para isso, as informações devem ser
coletadas in loco, medindo-se os tempos de processamento de cada etapa e validando estes
dados com a equipe. Uma vez desenhado o VSM do Estado Atual, os gargalos do processo
devem ser identificados e analisados. Por fim, os desperdícios detectados serão marcados e
numerados com Alertas Kaizen (ícone “Kaizen Burst”).
A segunda fase envolve desenhar o Mapa do Estado Futuro, com a proposição de
remoção dos desperdícios identificados na fase anterior. Para isso, na etapa 3 (Figura 11), para
cada Alerta Kaizen desenhado, o desperdício detectado é relacionado a possíveis soluções dos
princípios lean. A isto dá-se o nome de “Evento Kaizen”, que, conforme alguns autores - Di

47

Pietro et al. (2013); Hines et al. (2008); Radnor e Johnston (2012) - é uma atividade de
melhoria rápida, durante a qual uma equipe aprimora um processo em direção a uma meta
específica. Beckers (2015) alerta, porém, que uma limitação dos Eventos Kaizen é que eles
nem sempre resolvem todos os problemas, como por exemplo, melhorias em processos que
requerem experimentação e métodos estatísticos. Além disso, Lindner e Becker (2010)
sugerem que uma reformulação mais extensa do processo pode ser necessária para processos
maiores e mais complexos, seguindo as etapas de acompanhamento.
3.3 COLETA E ANÁLISE DE DADOS
A metodologia utilizada para coleta e análise dos dados foi composta pelos seguintes
instrumentos:
 Análise documental – A primeira fonte de informação foi a documentação existente.
Ou seja, aquela identificada como contendo registros das legislações, registros da vida
acadêmica dos discentes, atribuições dos setores e fluxogramas dos serviços foram
lidas e analisadas. Para Oliveira (2007) dentre as vantagem de se utilizar a análise
documental como um método de coleta de dados estão: o baixo custo, a estabilidade
das informações por “fontes fixas” e a não alteração do ambiente e/ou dos sujeitos;
 Observação Direta – Segundo Patton (1987), uma das vantagens da observação direta
é que ela permite ao pesquisador testemunhar os fatos, sem depender de informações
de terceiros. Além disso, conforme Womack et al. (1990), esta técnica de coleta de
dados faz parte do procedimento de desenho do VSM, já que “o mapeamento de fluxo
de valor é o simples processo de observação direta dos fluxos de informação e de
materiais conforme eles ocorrem, resumindo-se visualmente e vislumbrando um
estado futuro com um melhor desempenho”.


Entrevista do tipo semiestruturada – A entrevista semiestrutirada - que é aquela que
combina “perguntas abertas e fechadas”, dando a possibilidade ao informante “de
discorrer sobre o tema proposto” (BONI; QUARESMA, 2005, p. 7) - foi utilizada pois
o pesquisador desejava “obter um maior detalhamento do assunto em questão” (BONI;
QUARESMA, 2005, p. 7). Para isso, foram entrevistados funcionários que
diretamente participam dos processamentos estudados17.

17

O roteiro das entrevistas e os cargos dos funcionários entrevistados constam nos apêndices
D, E e F.
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 Levantamento do Tempo - As verificações de tempo dos processamentos foram
realizadas de duas formas - uma para cada família de procedimento analisada conforme descrição a seguir:
ᴥ Na atividade “equivalência de disciplinas”, por conta das restrições impostas
pela pandemia do Covid-19, o levantamento do tempo foi obtido via análise
documental em conjunto com a entrevista semiestruturada, que foi realizada com
os funcionários da secretaria das coordenações dos cursos de graduação do ICHS
(conforme roteiro presente no Apêndice D), com os coordenadores desses cursos
(vide Apêndice E) e também com docentes que alguma vez realizaram a análise
do pedido de dispensa de alguma disciplina (vide Apêndice F). A técnica da
entrevista semiestruturada foi utilizada já que o pesquisador desejava utilizar
como referência a vivência, conhecimento e experiência dos entrevistados
(DUARTE, 2005) na atividade estudada. Já a análise documental foi utilizada pois
todos os registros de respostas às solicitações analisadas encontravam-se
devidamente documentadas.
ᴥ Na atividade “protocolização de documentos”, o pesquisador observou e fez a
medição, com o auxílio de um cronômetro, de cada ponto de processamento do
serviço analisado.
 Tratamento das Informações – Uma vez reunidas as informações necessárias, foi-se
utilizado o procedimento metodológico conhecido por Método LEFI (Lean Evaluation
and Future Improvement), da forma como foi proposta por Beckers (2015), e já
descrito anteriormente neste trabalho na seção 3.2.
3.4 AMBIENTE DE APLICAÇÃO DA PESQUISA
A presente pesquisa foi desenvolvida em duas unidades organizacionais (UORGs)18 do
campus da Universidade Federal Fluminense (UFF) de Volta Redonda, a saber: secretaria das
coordenações dos cursos de graduação do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da
Universidade Federal Fluminense, e Protocolo Setorial de Volta Redonda. A primeira foi
escolhida por se tratar de um setor que presta atendimentos a um cliente externo da

18

O Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape) do Governo Federal utiliza o conceito
de unidade organizacional (UORG) para efeito de alocação dos servidores públicos (CGU, 2020). Ou seja, esta
sigla é utilizada para identificar a lotação ou o exercício do agente público.
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Universidade (neste caso, os seus discentes), e a segunda por ter como usuário de seus
serviços clientes internos da Universidade (no caso, seus funcionários).
Conforme o disposto no Estatuto e Regimento Geral da UFF (aprovado pelo Conselho
Federal de Educação, conforme Parecer nº 283, homologado através da Portaria Ministerial
n.º 177 de 02/0583 e publicado no Diário Oficial da União de 05/0583), esta Universidade,
que possui sua sede na cidade de Niterói, foi criada pela Lei 3.848 de 18 de dezembro de
1960, com o nome de Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFERJ), a partir da
integração de faculdades no município de Niterói, à época capital do Estado do Rio de
Janeiro. O nome atual, Universidade Federal Fluminense, foi oficializado 5 anos depois, pela
Lei nº 4.831, de 5 de novembro de 1965 (UFF, 1983).
Segundo o Estatuto da Universidade, a UFF “é uma entidade federal autárquica, de
regime especial, com autonomia didático-científica, administrativa, disciplinar, econômica e
financeira” (UFF, 1983, p. 3). Por fim, este mesmo documento esclarece o conceito de
Instituto, dizendo tratar-se de uma Unidade Universitária (ou seja, que possui a infraestrutura
técnico-administrativa mais conveniente à realização de suas finalidades) que, “além de
ensino e pesquisa básicas [sic]”, deve ministrar “disciplinas para a formação de profissionais
nas áreas das respectivas especialidades” (UFF, 1983, p. 5). De acordo com o website desta
instituição de ensino19, o Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) começou a ser
estruturado em 2003, quando a Universidade Federal Fluminense foi convidada a participar
do programa de interiorização de universidades públicas do Governo Federal. O ICHS foi
criado formalmente como Escola de Ciências Humanas e Sociais de Volta Redonda
(ECHSVR) em dezembro de 2006. À época era ministrado apenas o curso de graduação em
Administração de Empresas, em operação com 23 professores e 120 alunos. Com a adesão da
instituição ao Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades
Federais (REUNI) do MEC, em 2008, novos cursos foram adicionados ao Instituto, contando,
atualmente, com 5 cursos presenciais de graduação, cada um com seu respectivo colegiado.
3.4.1 As coordenações de curso do ICHS da UFF
Conforme Kanan e Zanelli (2011), as coordenações de curso não tem funções apenas
administrativas, mas de gestão e planejamento pedagógico. Já para Sabadia (2000) elas

19

Disponível em <http://ichs.sites.uff.br/sobre-o-ichs/>. Acesso em 25/01/2020.
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consistem em um colegiado com a responsabilidade de assuntos direta e especificamente
ligados ao ensino.
No entender do Estatuto e Regimento Geral da UFF, a coordenação de curso é um dos
sete órgãos executivos da Universidade, juntamente “à Reitoria (1)”, “aos órgãos da
Administração Executiva (2)”, “aos órgãos suplementares (3)”, “aos Centros Universitários
(4)”, “às Unidades Universitárias (5)”, e “aos Departamentos (6)” (UFF, 1983, p. 24). Com
relação à sua atribuição, segundo o Art. 43 do Regimento Interno do Instituto de Ciências
Humanas e Sociais (ICHS) da UFF, Capítulo IV (das Coordenações), Seção I (Da
Coordenação de Graduação e seu Colegiado): “compete à Coordenação de Graduação, além
do previsto no Estatuto e no Regimento Geral da Universidade, bem como do seu próprio
Regimento (...) a definição dos requisitos para a concessão da láurea acadêmica” (UFF,
2015b, p. 15).
Dada a importância do setor, e por ele ser a repartição da Universidade que trata
diretamente das demandas dos seus clientes externos (quer seja, os alunos), as coordenações
dos cursos de graduação do ICHS foi um dos setores escolhidos como ambiente de aplicação
da presente pesquisa.
3.4.1.1 Procedimento administrativo estudado
O procedimento administrativo realizado pelas coordenações de curso que foi
escolhido para ser objeto de análise deste trabalho é o de equivalência de disciplinas. O
critério adotado para a escolha deste procedimento foi o de, além de ser rotineiro e de
competência do setor, ter influencia direta na formação de turmas e no tempo de conclusão do
curso pelo aluno, podendo, inclusive, deixar vagas ociosas em disciplinas caso o
procedimento não seja realizado dentro do prazo estipulado para fechamento de turmas no
calendário escolar. Sobre este expediente, o Conselho Nacional de Educação deu o seguinte
parecer:
O aproveitamento de estudos (...) resultado do reconhecimento da equivalência entre
disciplina cursada em IES autorizada ou credenciada com aquela em que o aluno
pretenda aproveitamento (...) é da estrita competência das instituições de ensino
superior, por seus colegiados acadêmicos, observados o “princípio da circulação de
estudos” e o da “identidade ou equivalência do valor formativo” dos estudos realizados
em curso superior diverso do pretendido, à luz dos critérios fixados pela Instituição de
Ensino, para assegurar, com o mesmo padrão de qualidade, os resultados acadêmicos do
novo curso, compatíveis com o perfil do novo profissional que dele resultará (BRASIL,
1999b, p. 4).
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Assim, de acordo com o Regulamento dos Cursos de Graduação da UFF, equivalência
de disciplinas é um “procedimento realizado pela coordenação de curso e que garante o
reconhecimento de valor formativo da disciplina cursada com aproveitamento na UFF, na
matricula vigente no momento da referida solicitação, visando otimizar a formação do
discente em seu curso” (UFF, 2015a, pág 10).
Tal procedimento inicia-se por um pedido formal de dispensa de disciplina(s) pelo
discente, em qualquer época do ano. Conforme o disposto no Regulamento dos Cursos de
Graduação da UFF, dispensa de disciplina é um “reconhecimento do valor formativo de
disciplina cursada com aproveitamento pelo discente em outra Instituição de Ensino Superior”
(UFF, 2015a, pág 10). Já inscrição de disciplinas é um “processo através do qual o discente
matriculado se candidata, a cada período letivo, às vagas existentes nas disciplinas previstas
no currículo de seu curso” (UFF, 2015a, pág 11).
Percebe-se, portanto, que o procedimento de equivalência de disciplina é um
mecanismo recorrente, e que tem sua importância no quantitativo de vagas disponibilizadas
em determinada disciplina. Por exemplo, alunos ingressantes têm prioridade de vagas em
disciplinas obrigatórias do primeiro período. Assim, caso este discente consiga a equivalência
de algumas destas disciplinas, ele abrirá uma vaga nesta matéria para um discente regular (ou
seja, que já não é mais calouro) que tenha se candidatado àquela disciplina. Desta forma, se o
procedimento de equivalência de disciplinas demorar a ser analisado e tiver seu resultado de
deferimento/indeferimento revelado somente após passado do prazo de fechamento de turmas,
pode ocasionar vagas ociosas naquela disciplina (em caso de deferimento) ou ainda, em caso
de indeferimento do pedido, que aquele aluno ingressante (que não se inscreveu na matéria
pois aguardava o resultado da análise do seu pedido) tenha que esperar mais um período para
poder cursar aquela cadeira acadêmica e que por isso perca a prioridade na inscrição daquela
disciplina, já que ele não será mais considerado ingressante.
O Quadro 14, a seguir, traz a quantidade de alunos ingressantes do 2º semestre de
2019 que solicitaram ao menos uma dispensa de disciplina por total de inscrições de alunos
ingressantes. Salienta-se, porém, que o Quadro 14 não contempla a quantidade de pedidos
realizados, uma vez que cada aluno tem o direito a pleitear mais de uma solicitação por vez (e
normalmente o faz), mas sim o total de alunos, entre os ingressantes do segundo semestre de
2019, que pediram dispensas.
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Quadro 14 - Quantidade de alunos ingressantes do 2º semestre de 2019 que solicitaram ao menos uma dispensa
de disciplina por total de inscrições de alunos ingressantes
Administração Administração
Ciências
Direito
Psicologia TOTAL
de Empresas
Pública
Contábeis
Inscrições de Alunos
ingressantes no 2º
61
3*
63
33
44
204
Semestre de 2019
Quantitativo de Alunos
15
3
7
10
8
43
que Pediram Dispensa(s)
Porcentagem de alunos
ingressantes que
pediram dispensa / Total
25%
100%
11%
30%
18%
21%
de inscrições de alunos
ingressantes
*Obs: O curso de administração pública não oferta vagas para ingresso via SISU (Sistema de Seleção
Unificada) para os segundos semestres letivos. Assim, só é possível ingressar neste curso no segundo
semestre letivo via Reingresso ou Transferência. Por isso esse número baixo de ingressantes.
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados fornecidos pelas coordenações dos cursos de graduação do ICHS.

3.4.2 O protocolo setorial de Volta Redonda
O protocolo é o setor de um órgão público responsável por receber, distribuir, autuar e
fazer a gestão dos documentos que tenham origem e/ou sejam destinados à instituição,
classificando-os e tramitando-os de forma legal (BRASIL, 1993).
A portaria normativa do Ministério do Planejamento n° 05/2002, datada de 19 de
dezembro daquele ano, dispõe sobre os procedimentos gerais para utilização dos serviços de
protocolo, no âmbito da Administração Pública Federal, para os órgãos e entidades
integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG (BRASIL, 2002). Segundo esta portaria, o
setor de protocolo pode ser subdividido em dois tipos: Protocolo Central, que “é a unidade
junto ao órgão ou entidade, encarregada dos procedimentos com relação às rotinas de
recebimento e expedição de documentos” (BRASIL, 2002, p. 5), e Protocolo Setorial, que
“tem a finalidade de descentralizar as atividades do protocolo central, dando suporte às
atividades de recebimento e expedição de documentos no âmbito da área a qual se vincula”
(BRASIL, 2002, p. 6).
Conforme a Portaria 47.204, de 21 de junho de 2012 (UFF, 2012), complementada
pela Portaria 52.405, de 02 de outubro de 2014 (UFF, 2014), o Protocolo Setorial de Volta
Redonda (PSVR) é um dos 10 protocolos setoriais da Universidade, e está operacionalmente
vinculado a GPCA/AD, que é a sigla utilizada para designar o Protocolo Central da UFF
(UFF, 2012, págs. 14 e 15). Para facilitar o entendimento, o organograma do Protocolo
Central da UFF está demonstrado na Figura 12, a seguir:
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Figura 12: Organograma do Protocolo Central da UFF

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados das Portarias 47.204, de 21 de junho de 2012 (UFF, 2012) e
52.405, de 02 de outubro de 2014 (UFF, 2014).

Consoante o disposto na portaria n. 42.742, de 29 de julho de 2010 (UFF, 2010, p. 4),
o Protocolo Setorial de Volta Redonda é o responsável por atender a demanda dos três campi
da cidade (Instituto de Ciências Humanas e Sociais - ICHS; Instituto de Ciências Exatas ICEx; e Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda - EEIMVR). Muito
por conta disso, o PSVR é o quarto maior Protocolo Setorial da UFF por volume de serviços
(o primeiro em comparação aos campi do interior), conforme demonstrado no Quadro 15, a
seguir, que contempla dados referentes ao ano de 2018:
Quadro 15 - Quantitativo de processos administrativos protocolizados no ano de 2018 nos 7 maiores protocolos
da UFF por volume de serviços

PROTOCOLO

20

Processos Administrativos

Protocolizados no ano de 2018

GPCA/AD
12.561
PSG
4.234
PSV
3.961
PSPV
2.806
PSVR
1.678
PSAS
1.519
PSRO
1.069
TOTAL
27.828
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados informados pela instituição.

20

Processo administrativo é definido pelo Manual de Procedimentos de Protocolo da Universidade Federal da
Paraíba como um “conjunto de documentos avulsos, oficialmente reunidos e ordenados no decurso de uma ação
administrativa, que constitui uma unidade de arquivamento (UFPB, 2019, pág 14).
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Dada a importância do setor, e por ser este o órgão da Universidade que tem uma
quantidade significativa de serviços demandados por seus clientes internos (os servidores
públicos), o Protocolo Setorial de Volta Redonda foi um dos setores escolhidos como
ambiente de aplicação da presente pesquisa.
3.4.2.1 Procedimento administrativo estudado
O procedimento administrativo realizado pelo Protocolo Setorial de Volta Redonda
escolhido para análise foi o da atividade de protocolização de processos administrativos que
tem como destinação a sede da universidade modelo. Conforme a portaria normativa n° 05, de
19 de dezembro 2002, do Ministério do Planejamento (BRASIL, 2002), a protocolização de
processos administrativos consiste nos procedimentos de autuação de documentos (termo que
caracteriza a formalização do documento em processo administrativo), de montagem do
processo, e de encaminhamento do processo autuado e devidamente montado para a unidade
específica correspondente. Já o período estudado foi o ano de 2018, que abrangeu um total de
1.678 autuações de processos.
Segundo Machado e Camargo (1999, p. 12), o processo de protocolização inicia-se
com o recebimento da documentação. Em seguida, procede-se à autuação, garantindo-se ao
interessado o devido comprovante de recebimento, habitualmente denominado cartão de
protocolo, no qual deve constar o Número Único de Protocolo21, por vezes conhecido pela
sigla NUP.
Uma vez realizado o procedimento de autuação do processo, a próxima etapa é a da
montagem do processo. Conforme a portaria normativa n° 05, de 19 de dezembro 2002, do
Ministério do Planejamento (BRASIL, 2002, pag. 21), cada órgão ou entidade tem a
autonomia para desenvolver seu respectivo manual operacional desta etapa. A norma, porém,
sugere a seguinte rotina a ser seguida para a etapa de montagem de processos:
a) Prender a capa, juntamente com toda a documentação, com colchetes;
b) Apor, na capa do processo, a etiqueta com o respectivo número de protocolo;
c) Apor, na primeira folha do processo, outra etiqueta com o mesmo número de
protocolo;

21

O Número Único de Protocolo (NUP) é um número atribuído ao processo, no momento de sua autuação, que
segue o padrão oficial de numeração utilizada para controle dos documentos, avulsos ou processos, produzidos
ou recebidos pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal (BRASIL, 2020b).
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d) Numerar as folhas (o carimbo ou etiqueta de numeração deve conter as seguintes
informações: órgão, número da folha e rubrica do servidor que estiver numerando o
processo);
e) Ler o documento, a fim de extrair o assunto, de forma sucinta, clara e objetiva;
f) Identificar, na capa, a unidade para a qual o processo será encaminhado;
g) Registrar, em sistema próprio, identificando as principais características do
documento, a fim de permitir sua recuperação. Ex.: espécie, NUP, data,
procedência, interessado, assunto e outras informações julgadas importantes,
respeitando as peculiaridades de cada órgão ou entidade;
h) Conferir o registro e a numeração das folhas;
A última etapa do processo de protocolização é a do encaminhamento do processo,
devidamente autuado e montado, para a unidade específica correspondente, que deverá fazer a
análise do mesmo e emitir um parecer, seja ele favorável ou não.
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CAPÍTULO 4 - RESULTADOS DA PESQUISA
Este capítulo está subdividido em três seções, sendo as duas primeiras para cada um
dos dois procedimentos administrativos analisados, e mais uma terceira, com informações
sobre o plano de ação proposto para a implementação do Lean.
Com relação às seções dedicadas aos dois procedimentos administrativos analisados
(4.1 e 4.2, respectivamente), primeiramente será apresentado toda a rotina de trabalho, desde
o início dos procedimentos até suas conclusões. Ainda na mesma seção, logo após as
apresentações das rotinas de trabalho, o Mapofluxograma do Estado Atual será desenhado
com toda essa rotina. Esta seção corresponde, portanto, a Etapa 1 do Método LEFI.
Uma vez desenhado o VSM do Estado Atual, cada uma das duas seções dedicadas aos
procedimentos administrativos se dividirão em mais duas subseções, a saber:
 Na primeira subseção (que corresponde à Etapa 2 do Método LEFI), o
Mapofluxograma do Estado Atual será apresentado novamente, mas dessa vez
com a inclusão de Alertas Kaizen, que apontarão os desperdícios detectados.
Em seguida, ainda nesta mesma subseção, os gargalos do processo apontados
serão discriminados;
 Na segunda subseção (correspondente à Etapa 3 do Método LEFI), o Mapa do
Estado Futuro será retratado, com a proposta da remoção dos desperdícios,
relacionando-os a possíveis soluções dos princípios lean;
Após a apresentação dos problemas e das propostas de melhorias para cada um dos
procedimentos administrativos analisados, será apresentada uma seção (4.3), que corresponde
à quarta e última etapa do Método LEFI (Implementar técnicas lean e acompanhar), trazendo
informações sobre o plano de ação proposto para implementação das soluções apresentadas
para ambos os casos.
4.1 EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINAS
O procedimento inicia-se por um pedido formal de dispensa de disciplina(s) pelo
discente, em qualquer época do período letivo (há uma demanda maior, porém, em períodos
próximos aos da realização da inscrição de disciplinas). O aluno, portanto, dirige-se à
secretaria das coordenações dos cursos de graduação e solicita o formulário de equivalência
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de disciplinas. É possível acessá-lo, também, de forma eletrônica, na página da UFF dedicada
aos alunos. Não é possível, porém, preenchê-lo nesta forma.
Assim que o formulário é preenchido à mão, o discente o entrega, em formato físico,
na secretaria das coordenações, juntamente com os respectivos conteúdos programáticos e
históricos escolares das disciplinas solicitadas para dispensa (são estas documentações que
embasarão o docente avaliador sobre o parecer de deferimento ou não ao pedido). O aluno
tem o direito de pleitear a dispensa de mais de uma disciplina por vez, porém ele terá que
preencher o mesmo formulário mais de uma vez, sendo um formulário para cada disciplina
pleiteada.
O secretário responsável pelo atendimento, então, verifica se o(s) formulário(s)
foi/foram preenchido(s) corretamente, e se a documentação exigida para cada um dos pedidos
está em anexo. Caso positivo, um recibo para cada formulário preenchido será emitido e
entregue ao aluno. Se, ao contrário, houver alguma pendência, a mesma é informada ao aluno
e a documentação referente aquele pedido não é recebida até que a pendência seja sanada.
Após a emissão do(s) recibo(s), o secretário responsável pelo atendimento coloca a(s)
documentação(ões) do aluno em uma espécie de caixa que contém as demais solicitações de
dispensa de disciplina feitas por outros alunos daquele curso, para que o docente coordenador
do curso, quando se dirigir à secretaria das coordenações, verifique a demanda. Caso ele se
considere com competência a dar um parecer sobre alguma disciplina (normalmente o faz
apenas para a disciplina para a qual ministra aulas), ele então avalia o pedido e devolve ao
secretario. Se ele não se considerar apto, ele encaminha as respectivas solicitações ao docente
da disciplina, ou àquele que ele considerar que tenha competência a fazer tal avaliação, para
que seja dado o parecer sobre o pedido.
Assim que o avaliador emite o seu parecer, a documentação deve ser devolvida para a
secretaria das coordenações (procedimento este normalmente realizado via coordenador do
curso). Tão logo é realizada a devolução à secretaria das coordenações, o secretário, então,
verifica a documentação. Em caso de deferimento, ele atualiza o Sistema IdUFF22 com a
informação sobre o parecer, faz as anotações pertinentes no(s) documento(s) e arquiva a
documentação na pasta física do discente. Em caso de indeferimento, a documentação com a
solicitação é colocada numa pasta, onde ficará aguardando a ciência do aluno.

22

O IdUFF é uma espécie de banco de dados online que centraliza as informações dos estudantes, como
histórico, declarações e outros dados. Pode ser acessado, por meio meio de login e senha, por alunos e pelos
funcionários da UFF.
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Percebe-se, portanto, que o aluno tem duas formas de receber o resultado de
deferimento de seu pedido: acessando o Sistema IdUFF, que foi abastecido pelo secretário do
curso com tal informação, ou dirigindo-se pessoalmente à secretaria das coordenações dos
cursos de graduação do ICHS. Já para o caso de indeferimento, só é possível receber o
resultado do pedido dirigindo-se pessoalmente à secretaria das coordenações.
Posto isso, o Mapa do Fluxo de Valor Administrativo para a situação atual foi
elaborado conforme a Figura 13, a seguir:
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Figura 13: VSM do Estado Atual do procedimento de equivalência de disciplinas

23

* Observações sobre a disponibilidade dos professores em nota de rodapé .
Fonte: Elaboração própria.
23

A disponibilidade semanal dos professores foi calculada com base nos limites máximo e mínimo da carga
horária de aulas a que os docentes estão sujeitos. Segundo o disposto no artigo 57 da Lei Nº 9.394/1996 –
popularmente conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - “nas instituições
públicas de educação superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de oito horas semanais de aulas”
(BRASIL, 1996, art. 57). Já a respeito do limite máximo, seguiu-se o que estava disposto na Portaria MEC Nº
475, de 26 de agosto de 1987. O capítulo IV desta Portaria estabelece que caberá ao Conselho Superior
competente de cada Instituição Federal de Ensino estabelecer os limites mínimos e máximos de carga horária de
aulas (BRASIL, 1987). O § 1° deste mesmo artigo complementa que “para o Magistério Superior, o limite
mínimo (...) não poderá ser inferior a 8 (oito) horas semanais, em qualquer regime, nem o máximo poderá ser
superior a 60%, no regime de 20 horas, e 50% nos de 40 horas e de dedicação exclusiva” (BRASIL, 1987, p. 4).
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4.1.1 Desperdícios encontrados
Por se tratar de uma atividade não manufatureira, buscou-se identificar os
desperdícios do procedimento com base nos tipos de desperdícios elencados por Lareau (2002)
e discriminadas neste trabalho no Quadro 11. Desta forma, os Alertas Kaizen foram marcados
no Mapofluxograma do Estado Atual, conforme a Figura 14, a seguir:
Figura 14: Marcações de Alertas Kaizen no VSM do Estado Atual do procedimento de equivalência de disciplinas

Fonte: Elaboração própria.
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Os Alertas Kaizen, com observações sobre cada tipo de desperdício identificado, estão
discriminados no Quadro 16, a seguir:
Quadro 16 - Identificação dos Alertas Kaizen marcados no Mapa do Estado Atual do procedimento de
equivalência de disciplinas
Nº. Alerta
Tipo de Desperdício*
Desperdício Identificado/Observado
Kaizen
Funcionário colocou a documentação em uma pasta diferente da
Erros (Retrabalho)
que deveria. Com isso, o coordenador não identifica que tem uma
Fluxo irregular
demanda;
Vários formulários impressos previamente à espera de uma
Inventário
solicitação do aluno;
Se um aluno for requerer 20 dispensas de disciplinas de uma só
vez, ele terá que preencher 20 formulários com informações
Processamento
praticamente iguais, e o funcionário lhe dará 20 recibos (um para
cada solicitação);
Formulário recebido pela coordenação, mas que foi preenchido de
Inexatidão
forma incorreta e/ou não precisa pelo aluno;
Funcionário colocou a documentação em uma pasta diferente da
Espera
que deveria. Com isso, o coordenador não identificou que tinha
uma demanda;
Verificar se o aluno já foi reprovado. Segundo o regulamento, se
o aluno foi reprovado naquela disciplina, ele não pode mais
Checagem desnecessária
solicitar dispensa para aquela disciplina em específico. Essa
triagem poderia ter sido realizada antes do envio ao coordenador
do
curso;
Informação perdida
Possibilidade
de extravio da documentação do aluno;
Falta de sinalização (kanban) para identificar ao coordenador que
Movimento
há demanda;
Como o coordenador não passa todo dia na sala da coordenação, a
Agenda
documentação fica parada esperando que o mesmo vá recebê-la;
Para que a documentação chegue até o professor responsável pela
análise da disciplina, é preciso que alguém leve a documentação
Falta de Integração
até ele, já que a secretaria das coordenações dos cursos fica
localizada no térreo de um prédio, e a sala dos professores no 3º
andar de um outro prédio;
Espera
Tempo de espera de informações de outro setor;
Um mesmo aluno pedir mais de uma vez uma dispensa para a
mesma disciplina utilizando uma mesma ementa, após este
Irrelevância
problema não ter sido identificado pela secretaria do curso. O
aluno faz isso na expectativa de que sua solicitação seja avaliada
por um professor diferente do que havia analisado antes;
A documentação é retirada de uma sala que fica no térreo de um
Transporte
prédio, e levada pessoalmente ao 3º andar de um outro prédio;
Informação perdida
Possibilidade de extravio da documentação do aluno;
Possibilidade de extravio da documentação do aluno, caso a
Informação perdida
mesma seja arquivada em uma pasta de outro aluno;
Checagens Desnecessárias
Lançamento de informação errada no Sistema Acadêmico;
Tradução
O lançamento de uma informação errada no Sistema Acadêmico
Inexatidão
acarreta na necessidade de correção desta informação ao aluno a
respeito do resultado do seu pedido;
A demora no procedimento de colação de grau acarretou uma
demora na geração de uma nova matrícula pro aluno (ele estava
Falta de Integração
com a matrícula do curso anterior ainda ativa, o que impedia o
lançamento do deferimento do pedido no sistema);
* com base nos tipos de desperdícios elencados por Lareau (2002)
Fonte: Elaboração própria.
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4.1.2 VSM do estado futuro e sugestões de melhorias
Analisando-se os desperdícios citados na seção anterior, bem como os gargalos do
processo, o Mapofluxograma de Valor para o Estado Futuro foi desenhado com as seguintes
propostas:


Movimentação eletrônica das informações – A documentação será movimentada
de forma eletrônica, e não mais fisicamente, facilitando o acesso a documentação
a qualquer momento, suprimindo-se a chance de extravio, e eliminando o tempo
gasto com o transporte da documentação física (que é o grande gargalo da
atividade);



Gestão Eletrônica de Documentos (GED) – Para que a documentação seja
tramitada de forma eletrônica, será necessária a utilização da GED. Conforme
alertado por Elias (2012) e Schäfer e Lima (2012), a utilização da GED deve
atender aos aspectos legais de documentos digitais.



Inclusão do Setor de Protocolo ao processamento - Visando atender aos aspectos
legais de documentos digitais exigidos para a utilização da GED, e com isso
garantir a autenticidade da documentação anexada ao pedido, necessário se faz
que o atendimento ao aluno para este tipo de pedido seja realizado pelo Protocolo
(e não mais pela secretaria das coordenações), já que, no entender de Furtado e
Dos Santos (2020), é este o setor da Administração Pública que tem a
incumbência de garantir que documentos sejam tramitados de forma legal. Mas
para isso, no entender de Machado e Camargo (1999, p. 23), “a entrada do
documento na instituição deve ser realizada pela unidade orgânica do protocolo”.
Além disso, visando atender aos aspectos legais de documentos digitais, a
autenticação dos documentos deverá ser feita via assinatura digital24, seguindo o
previsto na Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de Agosto de 2001 (BRASIL,
2001) – que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil25;

24

Assinatura digital é uma assinatura eletrônica que tem valor legal por si só. Para isso, além de
obrigatoriamente ser criptografada, ela deve conter as seguintes propriedades (PAUL, 2017):
. Autenticidade: o receptor deve poder confirmar que a assinatura foi feita pelo emissor;
. Integridade: qualquer alteração da mensagem faz com que a assinatura não corresponda mais ao documento; e
. Irretratabilidade: o emissor não pode negar a autenticidade da mensagem.
25
O “ICP-Brasil” é um sistema nacional brasileiro de certificação digital.
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Formulário único – Como o formulário vai ser digitalizado e, com isso, conseguir
ser disponibilizado a qualquer momento por quem tiver de e/ou quiser acessá-lo, o
discente não vai mais precisar preencher vários formulários com praticamente a
mesma pergunta.



Triagem do pedido com ajuda do banco de dados eletrônico do aluno – O sistema
em que a solicitação será autuada terá uma linguagem de programação que
permita acessar o banco de dados do aluno com o intuito de fazer uma varredura
que ajude na triagem do pedido àqueles que farão a análise da solicitação. Com
isso, o sistema informará, por exemplo, se o aluno já realizou anteriormente o
mesmo pedido para a mesma disciplina, impedindo que sua solicitação siga
adiante;



Múltiplos acessos à(s) informação(ões) – Com a informação movimentando-se
eletronicamente, todos os envolvidos na atividade poderão ter acesso às
movimentações e informações nele contidas a qualquer momento. Apesar disso,
só será possível incluir documentos, ou fazer qualquer tipo de modificação,
quando o usuário estiver eletronicamente com a posse da documentação.



Kanban de alerta – Assim que a solicitação sair eletrônicamente de um setor e for
encaminhada para outro, será emitido um alerta (que poderá ser via e-mail),
avisando que há uma demanda de serviço. Além disso, haverá a possibilidade de
incluir um prazo para o retorno. Assim, caso a documentação fique parada mais
tempo que o estabelecido em um setor, este sinal de alerta será emitido mais uma
vez;



Alerta de recebimento – Quando o setor de destino abrir a solicitação, o setor que
enviou a documentação receberá um alerta de que o documento foi acessado.

O desenho do Mapofluxograma de Valor do Estado Futuro com as propostas
supracitadas está demonstado na Figura 15, a seguir:
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Figura 15: VSM do Estado Futuro com as propostas de melhorias para o procedimento de equivalência de
disciplinas

Fonte: Elaboração própria.

4.2 PROTOCOLIZAÇÃO DE DOCUMENTOS
Consoante o disposto na portaria n. 42.742, de 29 de julho de 2010 (UFF, 2010, p. 4),
o Protocolo Setorial de Volta Redonda (PSVR) é o responsável por atender a demanda dos
três campi da cidade (Instituto de Ciências Humanas e Sociais - ICHS; Instituto de Ciências
Exatas - ICEx; e Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda - EEIMVR).
O PSVR está instalado no mesmo condomínio onde ficam localizados o ICHS e o
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ICEx, o que facilita aos servidores destes dois institutos irem pessoalmente ao setor para
serem atendidos diretamente.
Já a EEIMVR fica localizada a cerca de 4 km de distância do Protocolo. Por isso, os
servidores deste campus que necessitem protocolizar sua documentação podem ser atendidos
pelo setor de duas formas: ou indo pessoalmente ao Protocolo Setorial (e assim serem
atendidos sem intermediários), ou entregando a documentação na secretaria da Escola, que
diariamente envia um portador ao Protocolo Setorial com toda a demanda desta unidade.
Com relação ao processamento de protocolização de documentos realizado por este
setor, ele é dividido em três etapas (Recebimento, Autuação e Expedição de Processos
Administrativos), conforme explicações a seguir:
 ETAPA

DE

RECEBIMENTO

DA

DOCUMENTAÇÃO: É nesta etapa que o usuário é

atendido e a documentação é recebida. Ela está subdividida em uma única
atividade, a saber:
 Atendimento: Atender o interessado e dar o tratamento adequado à
documentação (ou seja, verificar se realmente se trata de uma documentação
que virará um processo administrativo ou não, e, em caso positivo, verificar
se contém a documentação exigida por lei). Ao receber a documentação a ser
formalizada como processo, deve-se tomar cuidado para que elas não saiam
da ordem em que foram entregues, e protocolizá-las através da colocação na
primeira folha de uma etiqueta, já impressa previamente, que contém o
Número Único de Protocolo (NUP), e alocar todas as folhas (incluindo-se a
primeira) na pasta “processos a serem autuados”. Um comprovante de
recebimento, habitualmente denominado cartão de protocolo, com dados
referentes ao processo e com o mesmo Número Único de Protocolo colocado
no processo, é devolvido ao interessado;
 ETAPAS

DE

AUTUAÇÃO

DO

PROCESSO: Atividades que tem como objetivo a

formalização e montagem do processo (ou seja, são as etapas da efetiva
transformação dos documentos em processo). Ao fim desta etapa, o processo está
totalmente pronto, restando apenas os trâmites de expedição internos do setor. A
etapa de Autuação do Processo está subdividida em três, a saber:
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 Autuação: É o estágio de formalização do processo. Consiste na autuação do
processo num sistema interno e próprio da UFF, chamado “Sistema NX”26,
onde são colocadas informações relativas ao processo (assunto, interessado,
data, procedência) e à sua expedição (data em que será expedido, destinação,
n.º da GRDP27, entre outras). Tão logo a documentação foi autuada, ela é
encaminhada a etapa seguinte ao ser alocada na pasta “montagem da capa”;
 Montagem da Capa: Consiste em pegar o papel padronizado por lei para servir
como a capa do processo, dobrá-lo e fazer um furo duplo (observando a
distância de 2cm na margem esquerda) onde será encaixado um grampo trilho
plástico (item semelhante a um colchete de grampo) usado para prender a
capa às folhas do processo. Após, fazer o lançamento das informações do
processo no “sistema capa e etiqueta”28 (assunto, interessado, unidade de
destino e data de autuação), alocar o papel da capa na impressora e imprimir
os dados lançados na capa do processo (a impressora usada nesta etapa é do
tipo matricial). Por fim, deve-se fazer um furo duplo em todas as folhas
(mantendo a distância de 2cm na margem esquerda), e encaixá-las na capa
com o auxílio do grampo trilho plástico. Assim que a documentação é presa à
capa, o processo já montado, mas ainda não paginado, é encaminhado a etapa
seguinte através da sua alocação na pasta “montagem das folhas”;
 Montagem das Folhas: Contar páginas, informar a quantidade de etiquetas de
paginação a serem impressas pelo “sistema capa e etiqueta”, mandar o
sistema imprimi-las, colar as etiquetas em todas as páginas (exceto na capa e
obedecendo a ordem em que foram entregues pelo interessado), rubricar todas
as etiquetas (caso o verso da folha esteja em branco, deve-se usar o carimbo
“em branco”, exceto na última folha, que deve ser utilizada para despachos29),
e, por fim, preencher a folha de despacho (quer seja, acrescentar as
26

Sistema NX é o sistema que autuação e processos da UFF.
A GRDP (Guia de Remessa de Documentos e Processos) é um documento, previsto no manual de atos oficiais
da UFF, cujo objetivo é o de comprovar o encaminhamento e a entrega de documentos processo. Cada GRDP
possui um número, que é único e gerado pelo setor. Sempre que um documento e/ou processo é entregue em um
outro setor, o entregador deve exigir que a GRDP seja assinada (de preferência por rúbrica), carimbada e datada
pelo receptor.
28
O “sistema capa e etiqueta” é um dos módulos do Sistema NX. Só é possível lançar as informações da capa e
das etiquetas após o processo ter sido autuado no módulo principal do Sistema NX.
29
Em processos administrativos, uma folha de despacho é aquela que contém qualquer solicitação ou
informação inerente ao processo. Para facilitar sua localização dentro de um processo, ela deve sempre ser
colocada na última página.
27
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informações pertinentes ao processo e carimbar com o carimbo de autuação
de processos). A impressora usada nesta etapa é a mesma da etapa anterior.
Tão logo as etiquetas foram colocadas, o processo, agora montado e
paginado, é alocado na pasta “Falta GRDP”, enviando-se, assim, para a
próxima etapa;
 ETAPA DE EXPEDIÇÃO: Tem como objetivo o controle do que está sendo expedido.
Esta etapa é subdividida em três, a saber:
 Preencher GRDP: A Guia de Remessa de Documentos e Processos é
preenchida à mão, de acordo com o número informado no Sistema NX (este
número é gerado pelo setor, conforme controle interno). Após o
preenchimento, deve-se prendê-la à capa do processo. Assim que a GRDP é
presa ao processo, ele é alocado na pasta “Processos Montados”;
 Embalagem: Checar todo o processo, verificando se todos os procedimentos
foram efetuados de forma correta e buscando possíveis inconsistências. Em
caso de não conformidade, o erro é corrigido. Quando tudo está em
conformidade, as informações sobre o processo são colocadas numa planilha
interna de controle de documentos e processos expedidos. Após este
procedimento, o processo está pronto para ser retirado do setor (isso acontece
casualmente, como por exemplo para casos de processos considerados
urgentes, ou em casos que o próprio interessado queira levá-lo pessoalmente
à Niterói para agilizar o trâmite). Tão logo as informações são lançadas na
planilha de controle, o processo é colocado dentro de um malote cedido pela
EBPC – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (que, por contrato, é a
empresa responsável por fazer a expedição da documentação para o protocolo
central). No dia de expedição do malote, essa planilha é impressa,
devidamente datada e assinada, e colocada dentro do malote, junto aos
demais documentos. Por fim, procede-se com a lacração do malote.
 Expedição: Recebimento do malote pela EBPC, que irá entregá-lo no protocolo
central. Conforme contrato estabelecido entre a Universidade e os Correios, a
expedição do malote deste protocolo setorial é realizada 1 vez por semana,
sempre às terças-feiras. Neste dia, por volta das 14 horas, esta empresa vai
pessoalmente na Universidade buscar este malote. Caso ele ainda não esteja
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lacrado (já que pode haver documentos recebidos pelo setor que ainda não
foram devidamente processados, e por isso não incluídos no malote. Por
acordo com as chefias dos três campi atendidos pelo setor, todos os
documentos/processos recebidos até às doze horas de terça-feira serão
incluídos no malote), será necessário que algum funcionário do protocolo se
desloque até o setor de expedição de malotes dos Correios para entregar o
malote. Esta mesma rotina de entregar o malote nos Correios ocorre quando
um feriado cai numa terça-feira. Uma vez entregue nos Correios, essa
empresa entregará o malote na sede no dia seguinte, por volta das 11 horas da
manhã.

O VSM do Estado Atual, constante na Figura 16, a seguir, foi construído com base nas
informações supracitadas e na observação direta.
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Figura 16: VSM do Estado Atual da atividade de protocolização de processos administrativos

* Observações sobre as anotações marcadas com o símbolo “ᴥ” na figura estão na nota de rodapé30.
Fonte: Elaboração própria.
30

ᴥ - A etapa de expedição não foi incluída nos cálculos do Lead Time Total e do TAV pois após a etapa de
embalagem o processo está pronto para ser retirado do setor (para casos excepcionais, ou caso o interessado assim o deseje). O intuito, portanto, foi o de descobrir o valor dessas métricas ao término da produção do processo. Além disso, algumas variaveis (como data e hora em que o documento foi entregue no
setor, ou também a natureza do documento – por exemplo, se ele tem caráter de urgência ou não) influenciam o início da etapa de expedição, dificultando o calculo e distorcendo o valor destas métricas, caso
elas sejam mensuradas ao final da etapa de expedição.
ᴥ ᴥ - O malote é lacrado às terças-feira e entregue neste dia, por volta das 15 horas, na EBPC, que faz a
expedição no dia seguinte. Assim, caso um documento seja entregue no protocolo para ser protocolizado
na terça-feira, mas após o malote ter sido lacrado, essa documentação só será entregue em Niterói na
quarta-feira da semana seguinte.
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4.2.1 Desperdícios encontrados
Com o objetivo de facilitar a identificação dos desperdícios no procedimento, o
Quadro 17, a seguir, traz uma discriminação das atividades “VA”, “NNVA” e “NVA” do
procedimento de protocolização de documentos e o tempo despendido em cada uma delas.
Quadro 17 - Atividades “VA”, “NNVA” e
despendido em cada uma delas.
Tempo Esmiuçamento
Etapas
de ciclo Tempo de ciclo
49 seg
Atendi90 seg
12 seg
mento
29 seg
15 seg
210 seg
Autuação
23 seg
40 seg
27 seg
Montagem
156 seg
da
39 seg
Capa
24 seg
26 seg
35 seg
46 seg
31 seg
Montagem
das
Folhas

51 seg

322 seg

128 seg
42 seg
24 seg
36 seg

Preencher
a GRDP

129 seg
33 seg
126 seg
63 seg

Embalagem

320 seg

40 seg
33 seg

38 seg
20 seg
Pior Cenário = 8 dias
Melhor Cenário = 1 dia

“NVA” do procedimento de protocolização de documentos e o tempo
Esmiuçamento das atividades
Verificar documentação
Colocar etiqueta com o número do processo, datar
e assinar
Emitir recibo
Tempo de espera para início da próxima etapa
Preencher as informações do processo no sistema
Tempo de espera para início da próxima etapa
Preencher as informações da capa no sistema
Preparar a impressora para imprimir a capa
Tempo que a impressora gasta para imprimir as
informações da capa
Furar todas as folhas do processo
Tempo para se encapar o processo
Tempo de espera para início da próxima etapa
Preencher as informações das etiquetas no sistema
Preparação da impressora para imprimir as etiquetas
Tempo que a impressora gasta para imprimir as
informações das etiquetas
Etiquetar todas as páginas e rubricá-las
Carimbar "em branco" no verso de todas as folhas
Tempo de montagem da folha de despacho
Tempo de espera para início da próxima etapa
Preencher as informações da GRDP
Tempo de espera para início da próxima etapa
Tempo gasto na verificação e validação de todos os
procedimentos anteriores
Tempo para se lançar o processo na planilha interna de
controle de expedição
Tempo para se colocar o processo dentro do malote
Imprimir, datar e assinar 2 vias da planilha de controle
de expedição malote
Tempo para se lacrar o Malote
Trâmites do Correio para recebimento de malotes
Tempo de espera para início da próxima etapa

Tipo de
Atividade*
VA
VA**
NNVA
NVA
VA
NVA
VA**
NNVA
NNVA
VA**
VA**
NVA
VA**
NNVA
NNVA
VA**
VA**
VA**
NVA
NNVA
NVA
NNVA
NNVA
NNVA
NNVA
NNVA
NNVA
NVA

Tempo de deslocamento entre as cidades de Volta
NNVA
Redonda e Niterói
*.Conforme classificação de Jasti e Sharma (2014).
|
**. Atividades que são exigências da legislação.
Fonte: Elaboração própria.
Expedição

De 2 a 3 horas
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Os desperdícios no procedimento foram apontados com alertas kaizen e estão
discriminados na Figura 17, a seguir. Por se tratar de uma atividade não manufatureira, eles
foram identificados com base nos tipos de desperdícios elencados por Lareau (2002) e
discriminadas neste trabalho no Quadro 11. A explicação de cada um dos alertas kaizen está
descrita logo após a Figura 17.
Figura 17: Marcações de Alertas Kaizen no VSM do Estado Atual da atividade de protocolização de processos
administrativos

Fonte: Elaboração própria.
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Os tipos de desperdícios encontrados foram:
 Inventário: Alertas Kaizen 1 a 5 – Os processos são protocolizados como se
estivessem em uma linha de montagem (os triângulos amarelos entre as
etapas do processamento demonstram que havia produtos não acabados
sendo processados). Por conta disso, estas etapas com inventário só podem
ser iniciadas quando a etapa imediatamente anterior esteja devidamente
completada.
 Confiabilidade: Alerta Kaizen 6 – As etapas “Autuação”, “Montagem da
Capa”, e “Montagem das Folhas”, “Preencher GRDP” e “Embalagem”
dependem do acesso ao Sistema NX e seus módulos (o acesso a esse sistema
se dá de forma remota, via VPN interna). Por ser um sistema com uma
linguagem de programação antiga, e por estar salvaguardado em um
servidor interno da universidade, é comum que haja travamentos ou ainda
que não se consiga acesso a ele. Por conta disso, em média, o sistema está
disponível para acesso 85% do tempo.
 Confiabilidade: Alertas Kaizen 7 e 8 – A “Montagem da Capa” e a
“Montagem das Folhas” são etapas dependentes de uma impressora
matricial, que por vezes não funciona da maneira correta, aumentando o
tempo de ciclo destas etapas, gerando retrabalhos e aumento de gastos com
papel;
 Espera (Tempo de espera ou atraso): Alertas Kaizen 7 e 8 – A impressora
usada é muito lenta. O somatório dos tempos de preparação (para capa e
para a etiqueta) com os tempos que a impressora gasta imprimindo as
informações é de 148 segundos (conforme já discriminado no Quadro 17).
 Movimento: Alertas Kaizen 7 e 8 – Para realizar o procedimento “Montagem
da Capa”, é necessário que o funcionário se desloque até a impressora,
aloque a bandeja na impressora, coloque o papel da capa nesta bandeja e
mude a função da impressora para “puxar o papel da bandeja”. Quando a
impressora termina essa etapa, para realizar o procedimento “Montagem das
Folhas”, é necessário se deslocar novamente até a impressora, retirar a
bandeja, mudar a função de impressão da impressora para “puxar papel tipo
formulário contínuo”, e colocar a folha com as etiquetas na impressora no
local do formuláiro contínuo.
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 Estrutura: Alertas Kaizen 7 e 8: A “Montagem da Capa” e a “Montagem das
Folhas” são exigências da legislação para processos físicos;
 Checagens Desnecessárias e Erros (Retrabalho): Alerta Kaizen 10 – Muitos
dos processamentos estão sujeitos a erro humano (o que não é incomum).
Por isso, há uma necessidade de rechecagem em todo o processo
administrativo antes de se encaminhar para a etapa de expedição;
 Transporte: Alerta Kaizen 11 – Tempo gasto com o transporte do malote de
uma cidade para outra. Os processos adinistrativos são enviados uma vez
por semana para o protocolo central (que fica em outra cidade), de forma
terceirizada. Apesar de isso não interferir no lead time de produção de um
documento em processo, acaba aumentando o lead time de entrega desse
processo administrativo ao seu destino.
 Falta de Integração: Alerta Kaizen 11 – A documentação é enviada de forma
física a uma unidade que fica em outra cidade. Com isso, corre-se o risco
desta ser extraviada;
 Variabilidade: Alerta Kaizen 11 – A expedição de documentos para o
Protocolo Central é feita uma vez por semana (objetivando-se à redução de
custos), e de forma terceirizada, o que aumenta a imprevisibilidade da
entrega, como, por exemplo, quando a UFF não renovou contrato com a
empresa terceirizada, sem avisar aos funcionários do setor de protocolo, que
só ficaram sabendo do imbróglio quando foram entregar o malote nos
Correios, que não receberam o malote. Um outro exemplo que pode ser
citado é em casos de greve nos Correios. Quando, por algum motivo, os
Correios não recebem o malote, o malote é enviado para a sede por um
motorista que pertence ao quadro de funcionários terceirizados da própria
UFF;
 Espera (Tempo de espera ou atraso): Alerta Kaizen 11 – Os processos são
entregues nos Correios uma vez por semana (às terças-feiras), mas são
encaminhados para a sede por esta empresa apenas no dia seguinte (ou seja,
às quartas-feiras). O malote, com toda a documentação da semana, só é
lacrado após o último processo recebido até às 12 horas de terça-feira (que é
o dia da entrega do malote para a expedição) ter sido protocolizado e
inserido na planilha de controle de documentos expedidos. Assim, caso uma
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solicitação de protocolização seja efetuada depois desse horário, apesar de o
documento ser autuado e devidamente processado no mesmo dia, ele só será
entregue para expedição sete dias depois, e encaminhado para a sede no dia
seguinte ao da entrega da expedição (com isso, o tempo de espera desse
processo para a efetiva etapa de expedição será de oito dias).
 Inventário: Alerta Kaizen 11 – Conforme a classificação de Lareau (2002),
um desperdício do tipo inventário acontece quando materiais já estão
prontos para serem entregues e estão aguardando a entrega.
4.2.2 VSM do estado futuro e sugestões de melhorias
Tendo em mente que o objetivo do lean em escritórios é, entre outros, eliminar
retrabalhos, minimizar problemas de comunicação, e aumentar a produtividade e eficiência
das funções administrativas, o Mapa do Fluxo de Valor para o Estado Futuro foi construído
com a proposta de dar mais fluidez ao processo ao unir todas as etapas de autuação e de
expedição em uma só, de forma eletrônica, conforme demonstrado na Figura 18, a seguir.
Buscou-se não intervir na etapa de atendimento por se tratar de uma etapa importante da
atividade (uma autuação feita de forma incorreta, ou com documentos faltantes, por exemplo,
pode acarretar numa demora excessiva à resposta ao pedido, ou até mesmo no seu
indeferimento). Além disso, conforme Sharkansky (1974) a informação no setor público deve
ser tratada como algo que tem valor para o cliente.
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Figura 18: VSM do Estado Futuro da atividade de protocolização de processos administrativos

Fonte: Elaboração própria.

Essa proposta desenhada no VSM do Estado Futuro ataca os desperdícios
identificados na seção anterior, e busca atingir os objetivos do lean em escritórios minimizando as atividades NNVA e eliminando as NVA - da seguinte forma:
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 Diminuição de papéis, através do envio digitalizado do processo, uma vez que a
maioria dos documentos que chegam ao setor para serem protocolizados já
estão digitalizados, evitando assim a impressão destes documentos.
 Movimentação eletrônica das informações – A documentação será movimentada
de forma eletrônica, e não mais fisicamente, facilitando-se o acesso a
documentação a qualquer momento, eliminando-se a chance de extravio, e
aumentando-se a fluidez de todo o processamento. Com isso, o tempo gasto
com o transporte físico da documentação será eliminado;
 Gestão Eletrônica de Documentos (GED) – Esta proposta de utilização da GED
permitirá ao processo ser encaminhado para a sede de forma eletrônica.
Segundo Altounian (2009), a GED trará como vantagens a otimização do
espaço físico e a diminuição do custo operacional. Há de se atentar, porém, que
conforme alertado por Machado e Camargo (1999, p. 12), as operações de
protocolo podem ser informatizadas, desde que normas e procedimentos
adequados à adoção dessa tecnologia sejam estabelecidos. Por isso, a utilização
da Gestão Eletrônica de Documentos deverá estar em conformidade com o
Decreto Nº 8.539, de 8 de Outubro de 2015 (BRASIL, 2015) - que dispõe
sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no
âmbito dos órgãos e das entidades da Administração Pública federal direta,
autárquica e fundacional - e da Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de Agosto
de 2001 (BRASIL, 2001) – que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil31;
 Múltiplo acesso à(s) informação(ões) – Com a informação movimentando-se
eletronicamente, o interessado, ao acessar o sistema, poderá visualizar as
tramitações e informações nele contidas a qualquer momento, diminuindo-se,
assim, problemas de comunicação.
 Software que gere automaticamente um aceite eletrônico, informando a leitura
do documento ao interessado e aos demais envolvidos no procedimento, e
enviando um sinal de alerta quando o mesmo demorar a ser respondido.
 Software mais confiável, aumentando a disponibilidade da etapa de autuação do
processo.

31

O “ICP-Brasil” é um sistema nacional brasileiro de certificação digital.
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4.3 PROPOSIÇÃO DE UM PLANO DE AÇÃO
A quarta e última etapa do Método LEFI é justamente implementar as propostas
apresentadas nas três etapas anteriores e acompanhar.
Uma solução viável para Gestão Eletrônica de Documentos é a utilização do Sistema
Eletrônico de Informações (S.E.I.), que é um sistema de gestão de processos e documentos
eletrônicos que foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), e que é
cedido gratuitamente para instituições públicas (BRASIL, 2020a). Este sistema tem como
características uma interface amigável, possibilidade de assinatura eletrônica, fácil usabilidade
e segurança das informações (NOWAK, 2018). Percebe-se, portanto, que esta solução vai ao
encontro de um dos sintomas de desperdício nos fluxos de informação citados por Hines et al.
(2000) que é “aplicativos que podem otimizar tarefas e não são usados”.
Conforme Pearce e Pons (2013), porém, uma fraqueza nas abordagens típicas de
implementação enxuta é a ênfase em ferramentas, que promovem melhorias isoladas em vez
de otimizar todo o sistema. Por isso, mais do colocar em prática o plano de melhorias, deve-se
buscar criar na organização o chamado “comprometimento com o Lean”. Radnor e Osborne
(2013), alertam que o Lean ainda é uma teoria falha na reforma dos serviços públicos pois a
Administração Pública tenta implementá-lo na marra, sem uma compreensão dos seus
princípios e premissas. Radnor et al. (2006) cita o conceito de "prontidão organizacional" –
que inclui aspectos gerais, como abertura para novas ideias, busca pela melhoria contínua,
confiança mútua e envolvimento da equipe – como uma barreira para a implementação do
lean na Administração Pública. Por isso, o elemento-chave de uma transição enxuta bemsucedida é a busca pela sensibilização de todos os envolvidos (NGUYEN, 2015).
Para Fonseca (2000) processos de mudanças são quase sempre traumáticos, e
provocam grande resistência, ressentimentos, mágoas e, por vezes, boicotes. Assim, a fim de
minimizar esses efeitos, é essencial que seja definido uma equipe responsável pela gestão das
atividades de mudança (SANTOS, 2014), a qual deve investir esforços na comunicação,
motivação, treinamento e desenvolvimento da equipe (HAYES, 2002). Mirehei et al., (2011,
p. 207), alertam, porém, que um bom programa de treinamento na filosofia Lean deve
consistir em duas etapas: “aprender os conceitos e metodologias enxutas”, e “colocar em
prática”.

78

CAPÍTULO 5 - ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Este capítulo analisa e discute os resultados obtidos através da abordagem dos
aspectos relativos à revisão de literatura (seção 5.1) e à pesquisa empírica (5.2).
5.1 ASPECTOS RELATIVOS À REVISÃO DE LITERATURA
O capítulo dedicado à revisão da literatura demonstrou que o modelo de administração
pública burocrática adotada no Brasil, oficializada através da Constituição Federal de 1988,
visou combater o nepotismo e a corrupção, mas trouxe como disfunções a rigorosidade de
normas e o excesso de formalismo, tornando eminentes inúmeros tipos de desperdícios, como
pessoas diferentes exercendo a mesma função no cumprimento de etapas, movimentações em
excesso de pessoas e informações, etapas demasiadas em processos, acúmulo de documentos
desnecessários, dentre outros. Apesar de ser um modelo racional de organização, ele parece
cada vez mais ultrapassado. Um resumo deste obsoletismo do modelo de gestão pública
brasileiro encontra-se nas palavras de Maria das Graças Rua, redigidas em um ensaio
acadêmico sobre a reforma administrativa brasileira no limiar do Século XXI. Segundo ela, “a
ênfase nos controles e na disciplina, que antes parecia ser um remédio (...) tornou-se pesada,
arrastada, presa a uma racionalidade técnica e processual que se mostrava pouco adequada em
termos de resultados” (GRAÇAS RUA, 1999, p.279-280).
Ao mesmo tempo, o Estado Brasileiro está buscando se modernizar, acompanhando a
tendência internacional de desburocratização da gestão pública. Conforme Bresser-Pereira
(1997b, p. 26) trata-se de uma reforma do “serviço público coerente com o capitalismo
contemporâneo”.
Desta forma, uma solução para a gestão pública brasileira pode estar na
implementação dos conceitos da filosofia enxuta. Estudos recentes tem comprovado que as
premissas do Lean Office (uma subdivisão do pensamento enxuto voltada às atividades de
escritório) beneficiam a Administração Pública, trazendo redução de custos e maior agilidade
aos seus procedimentos. Mais do que uma mera metodologia para eliminação de desperdícios
(que nada mais é do que qualquer atividade que absorve recursos e não gera valor agregado
para o cliente, nem para a organização), o Lean é uma filosofia de gestão, que, como tal, tem
influência direta na cultura organizacional, e, por conseguinte, no comportamento de todos os
funcionários.
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Este modo de agir prezado pelo pensamento enxuto foi desenvolvido pelo executivo
da Toyota Motor Corporation, Taiichi Ohno, durante o período de reconstrução do Japão pósSegunda Guerra Mundial. À época, por conta da escassez de recursos, ele focou na redução
dos sete tipos de desperdícios (superprodução, tempo de espera, transporte, excesso de
processamento, inventário, movimento e defeitos). Ou seja, Ohno buscou eliminar tudo que
fosse considerado improdutivo, através do controle de estoques, da garantia de qualidade da
mão-de-obra e de seus sistemas produtivos, e do respeito pelos funcionários. Para que isso
fosse possível, Ohno sustentou as mudanças idealizadas em três pilares principais: o Just-InTime, a Autonomação (Jidoka), e o respeito pelas pessoas.
O modo de agir da Toyota, que ficou conhecido como Toyota Way, mostrou-se
superior aos sistemas de produção em massa usados no ocidente até então. Womack e Jones
(1996), que estudaram a fundo as táticas de Taiichi Ohno, elaboraram um guia com cinco
princípios para se chegar ao estado enxuto em procedimentos de manufatura, a saber:
identificar valor; mapear o fluxo de valor; criar um fluxo suave; estabelecer a produção
puxada; e buscar a perfeição.
Desde as publicações seminais de Womack, Jones, e Ross (1990) e Womack e Jones
(1996), as ideias de Ohno foram copiadas e adaptadas com êxito em várias empresas do
mundo todo. Jenkins (2002), por exemplo, cita o caso da Boeing, que, utilizando técnicas
Lean, conseguiu uma redução de defeitos na fase de produção na ordem de 75 por cento, e
uma economia de US$ 655.000,00 por aeronave produzida.
A despeito disso, e embora adotada com sucesso no setor privado, especialmente na
manufatura, a abordagem Lean é aplicada com bem menos frequência no setor público. Mas
este cenário está mudando, muito por conta da chamada New Public Management, uma
tendência no mundo todo de reforma do setor público. Esta “Nova Gestão Pública” busca
emular para o setor público técnicas do setor privado, enfatizando, assim o gerencialismo, a
eficiência, e a produtividade.
As particularidades da Administração Pública, porém, dificultam a transplantação das
práticas de gestão da iniciativa privada para os órgãos públicos. Scorsone (2008), por
exemplo, aponta que o direito administrativo implica que a implementação do Lean Office em
setores públicos pode ser prejudicada e/ou muito mais cara do que o previsto na literatura. Por
isso, a aplicação dessa filosofia no setor público deve ser devidamente planejada.
O pilar de sustentação da filosofia lean é sua caixa de ferramentas, composta por uma
ampla gama de técnicas que são utilizadas para aparar tudo que não agrega valor ao cliente.
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Na caixa de ferramentas Lean é possível encontrar técnicas como: 5S, Trabalho Padronizado,
Células de Trabalho, Mapeamento do Fluxo de Valor, Método FIFO (First in – First out),
Just-in-Time, Fluxo contínuo, Fluxo puxado, Kanban, Jidoka, Heijunka, Kaizen, entre outras.
Contudo, por terem sido criadas para serem usadas nas atividades de manufatura, muitas delas
podem não funcionar adequadamente em outros ambientes. Além disso, a literatura alerta,
ainda, que um dos erros ao se implementar a filosofia enxuta em serviços públicos é o foco
exclusivo nas suas ferramentas, sem uma compreensão dos princípios e premissas do Lean, ou
também sem levar em consideração as peculiaridades da organização.
Dentre as ferramentas Lean, a mais usada para se chegar a um escritório enxuto é o
Mapeamento de Fluxo de Valor. Monteiro et al. (2015) creditam essa ocorrência ao fato de
esta técnica trazer bons resultados rapidamente, sendo uma boa maneira de justificar aos
colaboradores a implementação da filosofia Lean na organização.
5.2 ASPECTOS RELATIVOS À PESQUISA EMPÍRICA
A utilização do Método LEFI - um procedimento metodológico já validado pela
comunidade científica, mas que foi aplicado pela primeira vez em um serviço público
brasileiro – à maneira como foi proposto por Beckers (2015), permitiu não só identificar
procedimentos em que o excesso de mecanismos burocráticos tornava o serviço mais
deficiente, conforme já havia sido previsto por Matias-Pereira (2009), como também propor
um conjunto de sugestões/recomendações factíveis de melhorias para os problemas
encontrados.
Tal método foi aplicado em dois processos de serviços de naturezas díspares, e que
apresentavam, um em relação ao outro, distintos públicos-alvo. Por isso, necessário se faz
observar que a busca por um fluxo mais suave no processamento de ambos os casos resultou
em respostas totalmente diferentes.
Na primeira atividade analisada, por exemplo, identificou-se que o grande inibidor do
fluxo suave era a falta de integração entre os setores pelos quais a informação tem que passar,
o que gerava um excessivo tempo de espera entre o término de uma etapa do processamento e
o início da próxima. Por conta disso, a proposição de melhoria teve como objetivo diminuir o
lead time total do processamento (ou seja, o tempo em que efetivamente chega-se à resposta
final da solicitação do aluno). Para se enquadrar à legislação, a proposta apresentada teve que
incluir mais um setor ao processamento, o que gerou como consequência o aumento do
somatório total dos tempos de ciclos (de 2179 segundos para um valor estimado de 2219
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segundos). A despeito disso, porém, o objetivo de se reduzir o lead time total do
processamento foi alcançado ao se facilitar o fluxo de informações entre as diferentes etapas,
setores, e atores, através da sua movimentação de forma eletrônica, e não mais fisicamente,
como no modelo atual. Com isso, estima-se que as respostas às solicitações de equivalência
de discplinas, que antes demoravam, em média, sete dias para serem dadas, consigam ser
geradas, no melhor dos cenários, até no mesmo dia.
Já a segunda atividade analisada, apesar de processar todo o “produto” dentro de um
mesmo setor, possui um excesso de etapas de processamento (sete no total). Além disso,
muitas dessas etapas se utilizam de maquinário e software com uma confiabilidade abaixo do
ideal, que acabam, por vezes, gerando retrabalhos e/ou aumentando o tempo de ciclo destas
etapas. O maior desperdício dessa atividade, porém, reside na última etapa do processamento
(a de expedição de processos para o protocolo central), que possui um excessivo tempo de
espera para ser iniciada (no mínimo um dia, mas que pode chegar a oito). Por conta disso, a
proposta apresentada objetivou atacar essas fontes de desperdício integrando seis das sete
etapas do processamento em uma só, por meio eletrônico. Com isso, estima-se que o tempo de
ciclo total das seis primeiras etapas (que é de 1227 seg.) diminua para 285 seg., e a Taxa de
Agregação de Valor (TAV) aumente de 89,6% para 90,5%. Mas a maior vantagem da
proposta apresentada foi a diminuição do tempo de espera da última etapa do processamento,
que, com a transferência eletrônica, chega-se próximo ao zero. Para que a proposta seja
plausível, porém, a movimentação eletrônica de informações deve estar enquadrada nas regras
da Gestão Eletrônica de Documentos (GED).
Além disso, é possível afirmar também que as eliminações de mais alguns
desperdícios identificados em ambos os casos trarão, à reboque, a dissipação de alguns efeitos
nocivos à qualidade de vida do servidor, como fadiga física e emocional, e estresse
(TAPPING; SHUKER, 2010), já que as atividades estarão sendo feitas de forma mais
eficiente, diminuindo as reclamações por parte dos clientes. Isso pode ser comprovado na
análise de Hines et al. (2008) que, em um estudo de caso realizado em órgãos do setor público
no País de Gales e em Portugal, concluíram que as melhorias logradas com a implementação
do Lean Office - que reduziram o tempo de espera do processamento, tornando o prazo de
entrega mais curto - não só aumentaram a satisfação dos clientes, como melhoraram o moral
da equipe.
Um ponto a se destacar é o fato de que a aplicação da filosofia enxuta em um ambiente
com raízes burocráticas, conforme já havia sido previsto por Simpson e Power (2005) e
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González-Benito e González-Benito (2008), demonstrou contribuir para a gestão ambiental,
uma vez que diminuiu sobremaneira a movimentação de papéis.
Deve-se ser salientado, porém, que as melhorias propostas só conseguirão ser
implementadas em sua plenitude com a participação efetiva dos funcionários, o
comprometimento da alta gerência e as habilidades adequadas (KUMAR; DHINGRA; BHIM,
2018). Para isso, Beckers (2015) sugere que deve haver uma preparação efetiva da equipe,
que inclui definição de metas, seleção do pessoal, e treinamento dos fundamentos do lean.
Por fim, outro ponto a se observar é que todo o processo de mudança deve ser
devidamente planejado. Não à toa, um dos 30 sintomas de desperdícios em escritórios
elencados por Lareau (2002) é “esforço usado para se corrigir as consequências inesperadas
de se mudar arbitrariamente um procedimento sem conhecer todas as consequências desta
mudança”.
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CAPÍTULO 6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para elaboração desta dissertação, e baseado na questão problema proposta, foi
realizada uma revisão de literatura contemplando os principais aspectos relacionados à
Administração Pública, ao Lean Office, e à sua adoção em setores públicos. Por haver uma
lacuna de estudos com essa temática, este trabalho procurou elencar as diferenças e
dificuldades na implementação da filosofia Lean na Administração Pública baseada em
experiências do setor privado, mas levando em consideração às particularidades do serviço
público.
Conforme exposto no Capítulo 2, dedicado ao referencial teórico, a essência da
filosofia Lean é a eliminação de todas as formas de desperdícios ou atividades que não
agregam valor. Por meio da utilização da ferramenta conhecida como Mapeamento de Fluxo
de Valor (VSM) foi possível enxergá-las, e, assim, reorganizar os procedimentos através da
reestruturação de tarefas. Aplicada às atividades analisadas, essa filosofia mostrou-se eficiente
e apontou para a existência de vários tipos de desperdícios, contribuindo para suas
eliminações, o que trouxe como vantagens:
 Redução de custos com cópias (ação sustentável que, automaticamente,
contribui com a preservação do meio ambiente);
 Maior controle e agilidade no tratamento e disponibilidade das informações;
 Múltiplos acessos para a mesma informação;
 Melhor aproveitamento do espaço físico;
 Aumento da produtividade;
 Mais agilidade nas transações;
 Diminuição no lead time total de processamento;
 Eliminação dos riscos de extravios de documentos.
Em 2017, atendendo ao Decreto Federal Nº 8.539, de 8 de Outubro de
2015, que dispôs sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo
no âmbito dos órgãos e das entidades da Administração Pública federal direta, autárquica e
fundacional, a UFF aderiu ao Sistema Eletrônico de Informações, que passou a autuar,
tramitar e disponibilizar informações sobre seus processos em tempo real. Com isso, é
possível perceber os impactos que algumas das ações sugeridas neste trabalho trouxeram na
prática.
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Segundo estatísticas fornecidas pelo próprio site da instituição32, em 2 anos da
implantação deste sistema eletrônico, foram 199.044 folhas de papel economizadas, o que
gerou uma economia de R$ 72.768,99 em materiais e impressão, além de diminuir de 90 para
22 dias o tempo médio de tramitação de um processo (neste caso, desde a autuação até a
conclusão do mesmo). Outra vantagem foi facilitar a gestão dos processos, como a verificação
do controle de prazos, histórico de tramitação, pesquisa, acesso externo, entre outros.
Ressalta-se, porém, que estes números podem ser ainda mais expressivos, uma vez que
nem todos os processos administrativos migraram para o sistema eletrônico, e também pelo
fato de que, por não ter havido treinamento adequando, nem todos os funcionários aprederam
a mexer nessse sistema de forma adequada.
Em relação ao que se foi proposto para ser descoberto nesta pesquisa, uma vez que a
questão problema interpelada foi entender se era possível melhorar processos de serviços
administrativos em uma Universidade Pública Federal por meio das premissas do Lean Office,
conclui-se, com a abordagem empreendida neste trabalho, que a respotas é, categoricamente,
“sim”, conforme apontam os resultados dessa pesquisa. Entretanto, para o êxito nessa questão,
chama-se a atenção para dois aspectos relevantes:
i) verificação do ambiente e das particularidades do setor em que se está
implementando as premissas do escritório enxuto;
ii) analisar questões relacionadas ao direito administrativo e outras restrições legais,
como limitação de recursos (quer sejam monetários, ou de recursos humanos), por exemplo,
que devem ser considerados, já que eles serão entraves para qualquer mudança, por menor
que ela seja.
Ademais, a utilização da metodologia proposta confirmou que um dos desafios da
implementação do lean em serviços administrativos é a identificação do fluxo de valor, já que
no Lean Office os desperdícios não são tão facilmente observáveis quanto em procedimentos
de manufatura. Por conta disso, entre as soluções que ajudam a tornar os desperdícios em
procedimentos administrativos mais visíveis estão, além de observar e mapear o serviço,
entrevistar as pessoas que são diretamente ligadas à atividade que se pretende analisar, já que
elas podem relatar situações que foram vivenciadas e que fogem da rotina (e por isso não
foram mapeadas).
Outro ponto observado diz respeito à etapa de proposição de melhorias, já que os
indicadores de sucesso diferem-se das empresas privadas em relação às públicas. Enquanto
32

Disponível em: http://www.uff.br/?q=comissao-do-sei-disponibiliza-formulario-para-implantacao-de-novosprocessos (acessado em 28/12/2020)
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naquelas busca-se a eficiência e redução de custos, nestes deve ser considerado,
primeiramente, a equidade. Desta forma, toda modificação de procedimentos administrativos
em setores públicos deve ser adequadamente idealizada, levando-se em conta a legislação
vigente. Por conta disso, recomenda-se a realização de um brainstorming33 em grupo com
todos os envolvidos para que a proposta consiga se enquadrar aos termos legais.
No que tange aos objetivos, como a proposta era utilizar-se das premissas do Lean
Office para eliminar desperdícios em dois processos de serviços administrativos prestados por
uma Universidade Pública Federal brasileira a dois diferentes tipos de clientes, e tendo em
vista o cumprimento de todos os objetivos específicos propostos, a pesquisa atingiu a sua
meta com o auxílio do procedimento metodológico conhecido como Método LEFI (Lean
Evaluation and Future Improvement), que foi especialmente projetado por Beckers (2015)
para ser aplicado em serviços administrativos.
Desta forma, a utilização dos preceitos do Lean Office na Administração Pública
demonstrou-se válida (as sugestões apontadas utilizam-se de recursos da própria instituição
e/ou que foram desenvolvidos por outras instituições públicas), perfeitamente viável (as
proposições desenvolvidas se enquadram na legislação e respeitam a estrutura
organizacional), e extremamente útil (as propostas apresentadas buscaram reduzir custos,
eliminar retrabalhos, minimizar problemas de comunicação, reduzir e/ou eliminar atividades
que não agregavam valor aos procedimentos, e aumentar a eficiência das funções
administrativas).
Por fim, aos interessados nesta temática, sugere-se que deem continuidade a esta
pesquisa com a seguinte abordagem:
 A aplicação da quarta e última etapa da metodologia LEFI (Implementar técnicas lean
e acompanhar), permitindo-se, assim, visualizar, na prática, as particularidades e
dificuldades da implementação do Lean Office em serviços administrativos;
 Utilização de ferramentas que tragam indicadores econômicos, como, por exemplo, o
Waste Identification Diagram (WID), cobrindo, assim, uma das desvantagens do
VSM.
 Temas como gestão da mudança, cultura organizacional e capacitação de pessoas –
Por ser uma filosofia de gestão, mais do que uma simples mudança na(s) rotina(s) de

33

O brainstorming (traduzido para o português como tempestade de ideias) é uma técnica de criatividade em
grupo cujo objetivo é mobilizar esforços na busca de soluções para um determinado problema, através do
estimulo à contribuição de ideias, que deverão ser geradas de forma espontânea pelos participantes (MONICA,
2017).
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atividades dos funcionários, o Lean, para ser implementado em sua totalidade, irá
alterar grande parte da cultura organizacional. Desta forma, a fim de se evitar
possíveis resistências às iminentes transformações, necessário se faz monitorar e
avaliar todo o processo de mudança organizacional, sendo esta a principal meta da
gestão da mudança. Além disso, um dos preceitos da filosofia Lean é buscar a
perfeição por meio da melhoria contínua, que só será possível com a constante
capacitação dos funcionários.
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APÊNDICE D – ROTEIRO DA ENTREVISTA – VISÃO DO SERVIDOR QUE
TRABALHA NA SECRETARIA DAS COORDENAÇÕES
Nome completo:
Data e local:
1) Como é realizado o procedimento de equivalência de disciplinas no seu curso?
2) Quanto tempo, em média, você estima que costuma ser gasto na etapa de atendimento ao
aluno?
3) Quanto tempo, em média, você estima que costuma ser gasto na etapa de inclusão de
informações no sistema e no arquivamento da documentação na pasta do aluno?
4) Na sua opinião, o que poderia ser melhorado no procedimento de solicitação, e também no
de análise, de dispensa de disciplinas?
5) Há alguma situação/fato que você vivenciou que tenha fugido do padrão/rotina do
procedimento de solicitação, e também no de análise, de dispensa de disciplinas?
6) Cite pelo menos 3 docentes de seu curso, além do coordenador, para serem entrevistados e
que poderão colaborar para o levantamento de dados desta pesquisa
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APÊNDICE E – ROTEIRO DA ENTREVISTA – VISÃO DO COORDENADOR DE
CURSO
Nome completo:
Data e local:
1) Quantas vezes você costuma ir na secretaria da coordenação do seu curso verificar
demandas?
2) Quanto tempo, em média, você estima que costuma gastar para fazer a sua análise de cada
pedido de dispensa de disciplinas?
3) O que você acha que poderia ser melhorado no procedimento de solicitação, e também no
de análise, de dispensa de disciplinas?
4) Há alguma situação/fato que você vivenciou que tenha fugido do padrão/rotina do
procedimento de solicitação, e também no de análise, de dispensa de disciplinas?
5) Cite pelo menos mais 3 docentes de seu curso para serem entrevistados e que poderão
colaborar para o levantamento de dados desta pesquisa
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APÊNDICE F – ROTEIRO DA ENTREVISTA – VISÃO DO DOCENTE DA DISCIPLINA
Nome completo:
Data e local:
1) Quanto tempo, em média, você estima que costuma gastar para fazer a sua análise de cada
pedido de dispensa de disciplinas?
2) O que você acha que poderia ser melhorado no procedimento de solicitação, e também no
de análise, de dispensa de disciplinas?
3) Há alguma situação/fato que você vivenciou que tenha fugido do padrão/rotina do
procedimento de solicitação, e também no de análise, do pedido de dispensa de disciplinas?
4) Cite algum docente para ser entrevistado e que poderá colaborar para o levantamento de
dados desta pesquisa

