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RESUMO 

 

Este projeto objetivou o desenvolvimento de um estudo acerca das principais contribuições da 

filosofia Lean e de suas ferramentas para o setor de Manutenção, Reparo e Revisão (MRO) 

aeronáuticos, com enfoque na atividade de Revisão de Motores Aeronáuticos. No âmbito de 

uma revisão de literatura sistemática, aborda os principais conceitos e ferramentas da filosofia 

Lean, a compreensão do funcionamento da indústria de MRO aeronáutica, suas atividades-

chave, cadeia de suprimentos e sua importância para todas as atividades aeronáuticas. Os 

principais resultados obtidos foram a compreensão dos conceitos relacionados à filosofia Lean 

e os benefícios que podem ser alcançados com a aplicação de suas ferramentas, tanto em nível 

operacional quanto no planejamento estratégico das empresas, como forma de melhoria de 

operações e ferramenta para manutenção da competitividade. Ademais, no âmbito de um estudo 

de caso, foram realizados três projetos em uma indústria de revisão de motores aeronáuticos, a 

fim de aplicar os conceitos e ferramentas da filosofia Lean. Os principais resultados desses 

projetos foram: aumento em 20% no atendimento dos prazos dos  processos terceirização 

internacional do reparo de peças aeronáuticas; desenvolvimento de ferramentas para permitir a 

gestão visual da produção nos níveis operacional, tático e estratégico; elaboração de trabalhos-

padrão para diversos processos da unidade de análise; mapeamentos de processos críticos; e 

economias (“savings”) expressivas de tempo e custo, a partir da eliminação e automação de 

processos.  

 

Palavras-Chave: Filosofia Lean; Aplicação de ferramentas Lean; MRO Aeronáutico; 

Revisão de Motores aeronáuticos; Lean na indústria aeronáutica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This project aimed to develop a study about the main contributions of the Lean philosophy and 

its tools to the aeronautical Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) industry, focusing on 

the activity of Aeronautical Engine Overhaul. Within the scope of a literature review, it 

addresses the main concepts and tools of the Lean philosophy, the understanding of operational 

aspects in the aeronautical MRO industry, it’s key activities, supply chain and the importance 

for all aeronautical activities. The main results obtained were the understanding of the concepts 

related to Lean Philosophy and the benefits that can be achieved with the application of its tools, 

both at the operational level and in the strategic planning of companies, as a way to improve 

operations and as a tool to maintain business competitiveness. Furthermore, within the scope 

of a case study, three projects were conducted in an aircraft engine overhaul industry in order 

to apply the concepts and tools of the Lean Philosophy. The main results of these projects were: 

20% increase in on-time delivery metrics on the repair outsource process of aeronautical parts; 

development of tools and dashboards to enable visual management of production at the 

operational, tactical, and strategical levels; development of standard work procedures for 

several processes in the analysis unit; several critical process mappings; and significant time 

and cost savings with elimination and automation of processes. 

 

Keywords: Lean Philosophy; Application of Lean tools; Aeronautical MRO; Aircraft 

Engines Overhaul; Lean in the Aeronautical Industry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A indústria aeronáutica é desafiadora, visto que além de seus produtos serem 

“intolerantes a erros” – ressalte-se que uma simples falha pode causar uma catástrofe – todas 

as atividades são altamente complexas e possuem inúmeras regulamentações técnicas e 

governamentais. Além desses aspectos, a forte interação de sua cadeia produtiva torna as 

operações ainda mais desafiadoras, compondo, praticamente, uma nova indústria (MURMAN 

et al., 2016). 

Todo esse ecossistema da aviação é altamente impactado por diversos fatores, como 

crises e mercado de ações, com todos os elos dessa cadeia, desde os fabricantes, linhas aéreas 

e prestadores de serviços, necessitando de operações muito robustas e sustentáveis a longo 

prazo, a fim de obterem sucesso (LINDEN, 2021). Desse modo, os investimentos para a 

introdução e fortalecimento da filosofia Lean na cultura das organizações pode ser crucial para 

a manutenção das operações em tempos de crise e auxílio no crescimento das operações 

(LINDEN, 2021). 

Ayeni et al. (2011) destaca que muitas empresas na indústria de Manutenção, Reparo 

e Revisão aeronáutica, em inglês Maintenance, Repair and Overhaul (MRO), têm 

implementado na sua cultura aspectos da filosofia Lean, visto o elevado grau de 

competitividade que existe e os benefícios que podem ser obtidos com a aplicação de suas 

incontáveis ferramentas nas operações diárias. 

Ademais, é muito usual que as empresas nesse ramo tenham maior foco da aplicação 

da filosofia Lean mais voltado para os produtos do que para serviços. Contudo, a 

implementação do Lean no contexto da indústria de MRO aeronáutica tem possibilitado uma 

visão holística para toda a cadeia produtiva, equilibrando as ações para os produtos e os serviços 

que são executados em toda essa cadeia (AYENI et al., 2016).  

Destarte, o objetivo desse projeto é entender os aspectos do funcionamento de uma 

indústria de serviços que executa a revisão de motores aeronáuticos – atividade-chave para toda 

a cadeia produtiva da aviação – além de abordar os conceitos da filosofia Lean e a aplicação de 

suas ferramentas nessa indústria, por meio de um estudo de caso, identificando todos os 

benefícios obtidos nos projetos realizados na unidade de análise. 

 

1.1 Tema 
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Nesse projeto, são abordadas duas temáticas principais: Processo de Revisão de 

Motores Aeronáuticos e a filosofia Lean, bem como um estudo que unirá as duas temáticas 

sobre a aplicação das ferramentas lean na terceirização dos reparos de peças aeronáuticas 

críticas. 

O processo de revisão de motores aeronáuticos é chave para toda a indústria de MRO 

aeronáutica, pois é somente por meio da revisão dos motores que as peças e componentes 

podem ser reparados e substituídos, além de permitir maior vida útil para os motores de avião. 

Os conceitos da filosofia Lean são apresentados, visando mostrar a grande extensão 

dos benefícios da aplicação dessa filosofia no ambiente industrial. Inicialmente aplicado nas 

indústrias Toyota (OHNO, 1988), recebeu o nome Lean (em português, ‘enxuto’) pelos autores 

Daniel Jones, Daniel Roos e James Womack, no livro “The Machine That Changed the World”, 

publicado em 1990. 

Por fim, utilizando os conceitos do Lean e suas ferramentas, é apresentado o estudo 

realizado sobre a terceirização de manutenção de peças críticas de motores aeronáuticos, 

processo-chave para a realização da revisão de motores, de forma a manter a competitividade 

das empresas desse ramo. 

Após a obtenção do embasamento teórico necessário, as ferramentas da Filosofia Lean 

foram aplicadas em uma indústria de manutenção, reparo e revisão de motores aeronáuticos na 

Célula de Reparo no Exterior, utilizado como unidade de análise da pesquisa. Na unidade de 

análise foram desenvolvidas diversas iniciativas a fim de otimizar seus processos, reduzir custos 

e eliminar processos, além de facilitar o controle e gestão da operação nos níveis operacional, 

tático e estratégico. 

 

1.2 Questões da Pesquisa 

 

Para entender a indústria na qual esse estudo foi realizado, foi preciso, inicialmente, 

compreender os aspectos, toda a complexidade, as inúmeras interações e a importância da 

indústria de Manutenção, Reparo e Revisão Aeronáutica. Partindo desse conhecimento, pôde-

se prosseguir para a compreensão do modo como as empresas do segmento de Revisão de 

Motores Aeronáuticos atuam, especificando também a atuação da unidade de análise. 

Em seguida, foram explanados os conceitos relativos à filosofia Lean, desde seu 

nascimento até o impacto que possui na indústria como um todo. Desse modo, foi possível 

prosseguir para delinear qual é o escopo de atuação da filosofia e de suas ferramentas na 

indústria aeronáutica, bem como no processo que constitui objeto desse estudo. Ademais, são 
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destacados todos os benefícios que foram obtidos por meio de seu correto uso, abordando 

também sua aplicação na unidade de análise, por meio de um estudo de caso. 

Por fim, os conceitos da Filosofia Lean são aplicados na indústria de MRO 

Aeronáutica, a fim de exemplificar sua aplicação e identificar os benefícios obtidos na unidade 

de análise. 

A partir desses pontos, as questões de pesquisa foram delineadas: 

 

1.2.1 Questão Central 

 

• Como aplicar a filosofia Lean na gestão da terceirização da manutenção de 

peças aeronáuticas críticas de uma empresa da indústria de Manutenção, 

Reparo e Revisão Aeronáutica? 

1.2.2 Questões específicas da pesquisa bibliográfica 

 

Sobre o processo de revisão de motores aeronáuticos: 

• Como funciona a indústria de manutenção, reparo e revisão aeronáutica? 

• Como acontece o processo de revisão de motores aeronáuticos? 

• Quais as etapas para revisão de motores aeronáuticos? 

• Como funciona a gestão da terceirização da manutenção de peças aeronáuticas 

críticas? 

 

As questões específicas acerca do tema filosofia Lean são: 

• Como surgiu a filosofia Lean? 

• O que é a filosofia Lean de produção, aplicada em produtos e serviços? 

• Quais são suas principais ferramentas? 

 

As questões específicas da filosofia Lean e suas ferramentas, aplicadas à indústria 

estudada: 

• Como aplicar a filosofia Lean na Industria de MRO aeronáutica? 

• Como aplicar as ferramentas Lean nos processos de terceirização da 

manutenção de peças aeronáuticas críticas? 

 

1.2.3 Questões específicas da pesquisa de campo 
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Quanto ao processo de revisão de motores aeronáuticos da empresa parceira: 

• Como acontece seu processo de revisão de motores? 

• Quais são as etapas de revisão de motores aeronáuticos da empresa parceira? 

  

Quanto a filosofia Lean e suas ferramentas, aplicadas na gestão da terceirização da 

manutenção de peças aeronáuticas críticas: 

• Como a empresa parceira aplica a filosofia Lean nos processos de terceirização 

da manutenção de peças aeronáuticas críticas? 

• Como a empresa parceira aplica as ferramentas Lean nos processos de 

terceirização da manutenção de peças aeronáuticas críticas da unidade de 

análise? 

• Quais os benefícios obtidos com essas aplicações? 

 

1.3 Estrutura do trabalho 

 

Este trabalho é estruturado em capítulos, os quais serão introduzidos nesse tópico. O 

capítulo primeiro é a introdução deste trabalho, onde foram apresentadas as questões centrais e 

específicas que guiaram esse estudo.  

O segundo capítulo compõe o referencial teórico desse trabalho, apresentando os 

conceitos e fundamentações da filosofia Lean e suas ferramentas, a indústria de MRO 

aeronáutico e a influência da filosofia Lean no processo de revisão de motores aeronáuticos. 

O capítulo terceiro apresenta a metodologia utilizada, a classificação da pesquisa, a 

unidade de análise e os procedimentos utilizados na pesquisa bibliográfica e de campo. 

O quarto capítulo aborda a aplicação da filosofia Lean e suas ferramentas em três 

projetos realizados nos processos de terceirização da manutenção de peças aeronáuticas críticas, 

apresentando sua execução e os benefícios obtidos a partir deles. 

No capítulo quinto são apresentadas as conclusões desse projeto, além de 

oportunidades para trabalhos futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Filosofia Lean 

 

A filosofia Lean nasceu na década de 1940, com a Toyota, em um sistema baseado no 

fluxo contínuo de produção, o qual, em contraste com o sistema ocidental que focava sua 

produção em grandes lotes, planejamento de materiais para atender produções em massa e 

sistemas de controle altamente complexos, possuía um foco em identificar as etapas que 

agregavam valor para o cliente e eliminar aquelas que não traziam nenhum valor (MELTON, 

2005).  

Desse modo, em razão do momento econômico em que o Japão se encontrava, no qual 

os recursos que existiam eram escassos, as indústrias precisaram tirar o máximo proveito dos 

materiais e ferramentas que possuíam e eliminar tudo aquilo que não trazia valor para a sua 

produção, a fim de se tornarem competitivas (MURMAN et al., 2016). 

Taiichi Ohno, um dos pais dessa filosofia, define o lean como a eliminação de qualquer 

atividade que não agregue valor, do momento que o cliente faz a sua ordem até a coleta da 

receita, ou seja, toda a base da filosofia Lean, seja aplicada na manufatura, em processos 

transacionais ou administrativos, é eliminar desperdícios (OHNO, 1988). 

Para identificação das atividades consideradas como desperdícios, é necessário 

diferenciá-las das atividades que agregam valor. As matérias primas se tornam componentes de 

um produto por meio de processos que alteram sua forma e características, desse modo, 

agregando valor para o insumo inicial. Quanto maior a taxa de atividades que geram valor para 

as que são consideradas como desperdício, maior é a eficiência do processo. Vale ressaltar que 

uma atividade somente agrega valor para um produto ou serviço dependendo do ponto de vista 

do cliente (OHNO, 1988), ou seja, por mais esforços investidos em um processo, caso, na 

percepção de valor do cliente sob o produto/serviço, nada seja alterado, aquela atividade deverá 

ser eliminada. 

No livro A Máquina Que Mudou o Mundo (The Machine That Changed the World), 

de James P. Womack, Daniel T. Jones e Daniel Roos (1990), é feita uma comparação entre os 

princípios da produção em massa, idealizada por Ford a qual era a técnica dominante nos 

Estados Unidos e Europa, com os do Sistema Lean de Produção, conforme apresentado na 

figura 1. 
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Figura 1  – Comparação entre a filosofia Lean de produção e o sistema Ford 

 

Fonte: Adaptado de Melton, 2005. 

 

Pode-se observar que uma das principais diferenças entre tais sistemas de produção 

diz respeito ao seu objetivo, onde na produção em massa são fabricados altos volumes de 

produtos padrões, em contraste com o sistema Lean de produção, no qual o processo somente 

é iniciado após o pedido do cliente e com seus produtos apresentando maior variedade. Além 

disso, vale ressaltar que tanto as equipes quanto o maquinário utilizado possuem diferenças 

cruciais: no sistema Lean são mais flexíveis e adaptáveis a mudanças e, no de produção em 

massa, possuem alto índice de especialização de atividades. 

Assim, a filosofia Lean pode ser considerada uma abordagem multidimensional, a qual 

faz uso de uma variedade de técnicas de produção e de gerenciamento (AYENI et al., 2016, 

apud BAINES et al., 2006). Ademais, por meio de sua aplicação, podem ser observados, de 

forma geral, os seguintes benefícios, conforme representado na figura 2: 

• Menos desperdícios: tempo, material, redução dos processos necessários; 

• Redução no tempo de entrega, tanto para o cliente quanto em subprocessos; 

• Redução nos índices de retrabalho; 

• Menor custo e despesas; 

• Melhor e maior conhecimento do processo; 

• Redução nos índices de inventário. 
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Design (Pessoas) Profissionais pouco qualificados
Equipes de trabalhadores multiqualificados em todos 
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Sistemas manuais e automatizados que podem 
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Métodos de 
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produtos padronizados
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Filosofia 

organizacional

A gestão hierárquica assume 

responsabilidade

Fluxos de valor usando níveis apropriados de 

empoderamento - compartilhando a responsabilidade 

com toda a organização

Filosofia Almejar o 'bom o suficiente' Almejar a perfeição

BENEFÍCIOS DO LEAN MANUFACTURING - Comparação entre os sistemas de produção 
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Figura 2 – Benefícios gerais da aplicação da filosofia Lean 

 

Fonte: Adaptado de Melton, 2005. 

 

Nos tópicos a seguir, serão descritos de forma mais detalhada aspetos fundamentais da 

filosofia Lean, o modelo de pensamento (Lean Thinking), seus princípios, sua aplicação 

estrutural nas companhias, suas ferramentas e as dificuldades encontradas para sua aplicação. 

 

2.1.1 O que é lean 

 

O Lean, conforme Hajime Ohba, que foi gerente geral da Toyota Supplier Support 

Center, é um método/modelo de pensamento, e não uma lista de coisas a fazer. Além disso, 

Ohba complementa que era necessário que ele fosse em cada fornecedor, conhecesse seus 

processos produtivos, para somente então poder identificar o que faria sentido a fim de 

implementar as práticas e princípios do Lean (MURMAN et al., 2016). 

Womack, Jones e Roos (1990) fornecem uma lista de aspectos fundamentais do Lean, 

em seus estudos na indústria automobilística: 

• O Lean é um processo dinâmico de mudança, impulsionado por um conjunto 

sistemático de princípios e melhores práticas que visam à melhoria contínua; 

• Possui uma visão holística da empresa, desde o chão de fábrica até o time 

executivo, e desde o fornecedor até ao cliente final; 
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• Tem foco em eliminar todas as atividades sem valor acrescentado de toda a 

cadeia; 

• Para uma organização se “tornar lean”, é necessária uma mudança cultural e 

completa, visto que se trata de um processo que precisa de inúmeros aspectos 

para acontecer. 

 

Jones e Womack (2012) complementam com a ideia de que o Lean elimina o “muda”, 

ou seja, reduz desperdício em todas as atividades humanas que consomem recursos e não 

agregam valor, como por exemplo: 

• Erros que exigem retrabalho para correção; 

• Produção de artigos em excesso, que se acumulam em inventários; 

• Etapas de processamento que não são realmente necessárias; 

• Circulação de colaboradores e transporte de bens (peças, produtos, insumos) 

de um local para outro sem qualquer finalidade; 

• Células de trabalho à frente do processo produtivo com tempo ocioso, pois 

estão esperando uma atividade anterior que não cumpriu o prazo; 

• Bens e serviços que não satisfazem as necessidades do cliente.  

 

Desse modo, pode-se observar que o Lean é aplicável em quaisquer processos, desde 

industriais, de manufatura, em serviços e até na cadeia de suprimentos. Além disso, existe um 

antídoto poderoso para o “muda” – desperdício: Lean Thinking (WOMACK e Jones, 2012). 

 

2.1.2 Lean Thinking  

 

O Lean Thinking, conhecido como Pensamento Lean, foi criado entre 1948 e 1975, 

inspirado no Sistema Toyota de Produção. O livro de Womack, “A Máquina que Mudou o 

Mundo: A História da Produção Lean” (1990), foi a publicação que popularizou a definição 

Lean. 

O Pensamento Lean tem como objetivo especificar valor, acertar na melhor sequência 

as ações que criam valor, realizar atividades sem interrupções e de maneira mais eficaz. Logo, 

o Pensamento Lean visa à eliminação dos desperdícios e à maximização do valor do cliente, ou 

seja, à criação de mais valor para os clientes, com menos recursos (MOREIRA, 2011). Dessa 
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forma, todos os elementos de produção que só aumentam os custos sem agregar valor podem 

ser considerados como desperdício, conforme Ohno (1988).  

Além disso, para Shigeo Shingo (1989), desenvolvedor do Sistema Toyota de 

Produção e de diversas ferramentas como Defeito Zero e Poka-Yoke, toda produção, executada 

na fábrica ou em outras áreas, deve ser compreendida como uma rede funcional de processos e 

operações, em que existem: 

• Processos que transformam matéria-prima em produtos; 

• Operações que executam essas transformações.  

 

O entendimento de tais conceitos fundamentais e suas relações é pré-requisito para 

alcançar melhorias efetivas na produção, além de serem fundamentais para a maximização da 

eficiência da produção e a busca de melhorias no processo, visto que dão suporte para uma 

análise profunda das operações. 

 

2.1.3 5 Princípios 

 

O Lean Thinking constitui um conjunto de princípios que buscam avaliar a maneira 

como uma organização produz e entrega valor aos seus clientes, em conjunto com a eliminação 

de todos os desperdícios. Desse modo, os 5 princípios do Lean Thinking são Valor, Fluxo de 

Valor, Fluxo Contínuo, Produção Puxada e Perfeição (Melhoria Contínua), os quais estão 

representados na figura 3 e serão detalhados, conforme Womack e Jones (2012) e Singh et al. 

(2009). 
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Figura 3 – Cinco princípios do Lean Thinking. 

 

Fonte: Laboratório de Informática, Aprendizado e Gestão, 2021. 

 

2.1.3.1 Valor 

 

Diferente da definição tradicional de valor, a qual seria o produto que o cliente compra, 

no modelo lean, é toda a cadeia de atividades que são necessárias para produzir um 

produto/serviço final a ser entregue ao cliente. Além disso, abrange aspectos como a capacidade 

oferecida ao cliente no momento certo a um preço adequado, conforme definido pelo cliente 

(SINGH et al., 2009).  

Desse modo, a definição de “valor” é feita pelo cliente e não pela empresa. De forma 

prática, pode-se entender o valor da seguinte forma: tudo que é feito no produto e que o cliente 

não está disposto a pagar, pode ser considerado como desperdício e deve ser eliminado (HINES 

e TAYLOR (2000). 

Para Hines e Taylor (2000), em relação ao valor, existem três categorias:  

i. Atividades que agregam valor: aquelas que, aos olhos do cliente final, tornam o produto 

mais valioso e atraente. Assim, o cliente está disposto a pagar por tais atividades para 

usufruir das características adicionadas no produto. Tais atividades, portanto, devem ser 

incrementadas;  
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ii. Atividades as quais não agregam valor: são as atividades que, sob a ótica do cliente 

final, não tornam o produto mais valioso. Como o cliente não está disposto a pagar por 

tais atividades, são definidas como desperdícios, devendo ser eliminadas;  

iii. Atividades necessárias, mas que não agregam valor: são as atividades que, apesar de 

não tornarem o produto mais valioso na visão do cliente final, são necessárias para a 

obtenção do produto na condição mínima ou desejada. Tais atividades, apesar de não 

poderem ser eliminadas, devem sofrer constantes processos de melhoria a fim de serem 

reduzidas ao mínimo possível. 

 

2.1.3.2 Fluxo de Valor 

 

Este fluxo é composto por cada etapa que é realizada, desde a matéria-prima até o 

produto, onde cada uma é projetada a fim de satisfazer as expectativas do cliente a um preço 

mínimo. Cada atividade é pensada para tornar o processo produtivo mais responsivo, visando a 

obtenção dos produtos e serviços finais com a mínima utilização de recursos e materiais 

(WOMACK e JONES, 2012). 

Desse modo, consiste no mapeamento utilizado para identificar quais etapas agregam 

valor ao produto, aquelas necessárias e as que são desnecessárias e precisam ser eliminadas. 

Uma ferramenta eficiente e comumente utilizada para a identificação e mapeamento de todo o 

processo, desde a criação do produto até mesmo o pós-venda, é o Mapeamento de Fluxo de 

Valor (Value Stream Map – VSM). 

 

2.1.3.3 Fluxo Contínuo 

 

É utilizado para identificar a eficiência do processo no que tange à transformação da 

matéria prima em um produto, envolvendo analisar cada etapa do processo, seja do produto ou 

de seus componentes, com o objetivo de proporcionar um fluxo contínuo sem nenhum gargalo 

(WOMACK e JONES, 2012). 

Um fluxo contínuo, então, significa produzir sem interrupções e desperdícios, visando 

à produção no menor tempo possível, reduzindo os tempos de processamento de cada pedido e 

eliminando, sempre que possível, os estoques, tanto de peças como de produtos. 
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2.1.3.4 Produção puxada 

 

Tradicionalmente, as empresas fabricantes construíam inventários e os clientes 

compravam tais peças já prontas. O conceito produção puxada é quando nada é produzido ao 

menos que seja “puxado/solicitado” pelo cliente de um processo ou consumidor final. Com 

isso, o condutor do fluxo de valor em uma operação se torna o cliente daquele processo e, no 

caso de um produto/serviço inteiro, é o consumidor final (WOMACK e JONES, 2012). 

Desse modo, ao invés da empresa empurrar a produção, produzindo para estocar a fim 

de atender às necessidades dos clientes, o consumidor, ao sinalizar uma necessidade, inicia todo 

o processo produtivo, conduzindo o fluxo de valor. Tal modelo, por conseguinte, reduz as 

necessidades de estoque. 

 

2.1.3.5 Melhoria Contínua (Perfeição) 

 

Busca a Melhoria Contínua, seja dos processos, produtos, criação de valor, por meio 

da análise fluxo de produção e do comportamento da cadeia de valor. Tem por objetivo eliminar 

todos os desperdícios em todas as atividades ao longo do fluxo, de modo a somente existir 

atividades que, na visão do cliente, agreguem valor ao produto/serviço. Tal processo deve 

acontecer na empresa como um todo, de forma interdisciplinar a fim da identificação das 

melhores soluções (WOMACK e JONES, 2012). 

 

2.1.4 Lean Enterprise 

 

O conceito de Lean Enterprise, conforme Murman et al. (2016), é quando uma entidade 

corporativa atua de forma integrada: ela cria valor de forma eficiente para suas múltiplas partes 

interessadas, emprega os princípios e práticas lean, enxerga o Lean como uma ferramenta 

corporativa. De forma geral, em uma empresa “Lean”, eliminar as atividades que não agregam 

valor é muito mais importante do que acelerar os processos ou atividades individuais de 

trabalho, ou seja, a filosofia não é utilizada para acelerar e gerar maiores produções, mas para 

trabalhar de forma mais inteligente.  

Desse modo, podem ser delineadas as características e princípios de uma corporação 

Lean (MURMAN et al., 2016): 

• Maior flexibilidade e adaptabilidade para se adequar às demandas e mudanças 

do mercado; 
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• Operações enxutas, caracterizadas pelo uso eficiente de ativos; 

• Fluxo de valor efetivo; 

• Altos giros de estoque; 

• Excelente gerenciamento de fornecedores e da sua cadeia de suprimentos; 

• Curtos tempos de ciclo nos processos; 

• Produtos e serviços de alta qualidade; 

• Baixos níveis de inventário, reduzindo sempre que possível; 

• Remoção de processos desnecessárias e eliminação de outras formas de 

desperdício; 

• Ferramentas para a promoção sistêmica e global da melhoria contínua. 

 

Ademais, Murman et al. (2016) apresenta um diagrama para identificar as etapas e 

caminhos necessários para que uma empresa possa fazer sua transição, a nível corporativo e 

operacional, para uma corporação “Lean”, representado na figura 4. 

 

Figura 4 – Transformação empresarial Lean. 

 

Fonte: Adaptado de Murman et al., 2016. 
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Murman et al. (2016) também define algumas etapas para que seja realizada a 

transformação empresarial Lean: 

i. Planejamento estratégico: 

Inserir no planejamento estratégico da empresa as ações para 

transformação lean, de modo a adotar tal política como estratégia para 

toda a empresa; 

ii. Adoção e comprometimento com os modelos de gestão e produção Lean 

Obter recursos, apoio e comprometimento da alta gerência, além da 

adoção de toda a gestão dos paradigmas da filosofia Lean. Além disso, é 

de extrema importância a promoção do aprendizado do tema desde a 

presidência até o chão da fábrica; 

iii. Identificação dos Fluxos de Valor 

Mapear os fluxos de valor, identificando stakeholders chave, além da 

determinação de metas a serem alcançadas e indicadores de medição da 

performance; 

iv. Desenvolver a estrutura para implementação Lean 

Organizar recursos e infraestrutura necessária para iniciar a 

transformação. Identificar os recursos chaves e empoderar as ações de 

tais atores, a fim de que as estruturas e sistemas possam sem melhorados 

e adaptados aos princípios da filosofia.  

v. Criar, executar e aprimorar os planos de ação 

Identificar e priorizar as atividades-chave;  

Promover treinamentos e divulgação para entendimento de toda a 

empresa das ferramentas Lean e das mudanças que acontecerão;  

vi. Implementar iniciativas Lean 

Detalhar os planos criados e executá-los. 

vii. Foco na melhoria contínua 

Monitorar os processos de transição lean, além de realizar ajustes e 

melhorias nos planos de ação. Identificar novos conhecimentos 

adquiridos e incluí-los nos planejamentos e ações. 

 

2.1.5 Sete Desperdícios 
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Taiichi Ohno (1988) afirma que o primeiro passo para a aplicação do sistema de 

produção da Toyota é identificar completamente os desperdícios que acontece e que, somente 

com a eliminação desses desperdícios, a eficiência operacional da empresa pode melhorar por 

uma grande margem. 

Podem ser identificados sete 7 desperdícios, sendo eles: (PAVNASKAR et al., 2003, 

apud SHINGO, 1992) 

i. Desperdício de superprodução; 

Significa produzir mais que o solicitado pelo cliente, o que leva a custos adicionais e 

é geralmente o causador dos outros seis desperdícios.  

 

ii. Desperdício por tempo de espera; 

É de fácil identificação, pois ocorre sempre que um ativo está parado ou um produto 

inacabado não está sendo trabalhado. Mercadorias esperando para serem entregues, 

equipamentos aguardando manutenção ou processos paralisados necessitando de alguma 

aprovação são exemplos disso. 

 

iii. Desperdício por transporte desnecessário; 

Acontece sempre que há a movimentação de recursos (materiais) que não agregam 

valor ao produto ou serviço. Além de serem custosos, podem ocasionar danos e prejudicar a 

qualidade do produto e incorrer em custos adicionais por tempo e espaço de armazenamento. 

 

iv. Desperdício de processamento excessivo; 

Representa a execução de operações que não trazem valor ou que tragam mais valor 

do que o necessário, como por exemplo a adição de características extras a um determinado 

produto que o cliente não enxerga valor, mas aumentam os custos. Tal aumento pode impactar 

as margens da empresa e até o preço final do produto, devido a adição de algo pelo qual os 

clientes não estão dispostos a pagar. 

 

v. Desperdício de estoque (inventário); 

Pode ocorrer quando as empresas excedem o estoque de produtos ou componentes para 

atender a uma demanda inesperada, quando há atrasos na produção, baixa qualidade ou outros 

problemas. De forma geral, contudo, tais inventários não atendem às necessidades do cliente e 

não agregam valor, apenas gerando os custos de armazenagem. 
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vi. Desperdício de movimento; 

São movimentos desnecessários de funcionários ou equipamentos, os quais além de 

prolongar o tempo de produção podem ser fontes de interrupção no fluxo de produção e gerar 

acidentes aos colaboradores envolvidos. 

 

vii. Desperdício de fabricação de produtos defeituosos. 

Produtos defeituosos podem causar retrabalho para serem corrigidos, ou até mesmo 

serem descartados, por não atenderem os requisitos mínimos. Tal retorno ao processo produtivo 

gera uma alteração no fluxo, além de adição de custos. 

 

2.1.6 Ferramentas Lean 

 

A filosofia Lean apresenta diversas ferramentas pelas quais seus conceitos podem ser 

aplicados em inúmeras operações de diversos ramos industriais. Pavnaskar et al. (2003), em seu 

estudo, apresenta um esquema para classificação das ferramentas Lean e dos benefícios que 

elas podem trazer para as empresas, por meio dos seguintes parâmetros:  

• Sistema - Elemento organizacional; 

• Objeto - Estado do produto; 

• Operação - Tarefa de produção; 

• Atividade - Natureza da tarefa; 

• Recurso - Elementos consumidos durante as operações; 

• Característica - Qualidades dos recursos; 

• Aplicação - Foco da ferramenta, ou seja, se ela identifica, mede ou elimina o 

desperdício, ou apresenta uma combinação destes. 

 

Desse modo, é possível obter uma compreensão holística dos aspectos diversos que 

cada ferramenta apresenta e do seu objetivo nas aplicações. Tal detalhamento pelos parâmetros 

apresentados está presente na figura 5. 
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Figura 5 – Esquema de classificação para as ferramentas Lean 

 

Fonte: Adaptado de Pavnaskar et al., 2003. 

 

A figura 6 apresenta a “Casa da Filosofia Lean” (House of Lean), segundo Myerson 

(2012). A casa representa a reunião dos pilares, ferramentas e conceitos que podem ser 

aplicados, da alta gestão até o chão de fábrica, a fim de alcançar os benefícios da gestão Lean. 

Alguns desses conceitos serão ampliados no decorrer deste tópico, com enfoque nas suas 

aplicações mais relevantes para o tema estudado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA

Empresa

Cadeia de 
abasteci-

mento

Planta 

Linha 

Célula 

Trabalho

OBJETO

Matérias-
primas 

Trabalho em 
Andamento

Produtos 
acabados

NÍVEL DE 
OPERAÇÃO

Processa-
mento 

Inspeção 

Transporte 

Armazena-
mento

NÍVEL DE 
ATIVIDADE

Gerencia-
mento 

Performance

RECURSOS

Informação 

Tempo 

Dinheiro 

Espaço 

Pessoas 

Máquinas 

Material 

Ferramentas 
de 

fabricação

NÍVEL 
CARACTERÍS-

TICO

Baixa moral 

Incapacida-
de 

Ineficiência 

Não 
confiabilida-

de

NÍVEL DE 
APLICAÇÃO

Identifica o 
desperdício 

Mede o 
desperdício 

Elimina o 
desperdício



19 

Figura 6 – ‘Casa do Lean’ (House of Lean) 

 

Fonte: Adaptado de Myerson, 2012. 

 

2.1.6.1 Mapa do Fluxo de Valor 

 

Jones e Womack (2012) definem o Mapa do Fluxo de Valor (Value Stream Map – 

VSM) como a identificação de todas as atividades específicas que ocorrem ao longo de um 

fluxo de valor para um produto ou família de produtos.  

Além disso, o VSM é uma excelente ferramenta para identificar desperdícios em uma 

cadeia de operações, visto que ele identifica todas as operações, o fluxo físico e de informações 

da operação em análise, visando sempre determinar quais são as operações essenciais que 

agregam valor para o cliente (ACHAHCHAH, 2018).   

Com a compreensão global do fluxo de valor, podem ser identificados os pontos de 

restrição e problemas na geração do valor, processos onde ocorre desperdício de recursos e 

tempo. Desse modo, podem ser aplicadas ferramentas específicas para eliminação das 

atividades que não agregam valor, além de otimização do fluxo de atividades, informação e 

comunicação. Abaixo, é apresentado, na figura 7, um exemplo de Mapeamento de Fluxo de 

Valor. 
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Figura 7 – Exemplo de Mapeamento do Fluxo de Valor (VSM)  

 

Fonte: Sandrini, 2020. 

 

Geralmente, em Cadeia de Suprimento e operações logísticas, existe uma grande gama 

de interessados (stakeholders) como fornecedores, governos, clientes, portos, aeroportos, 

transportadoras, onde o fluxo físico da peça e as informações precisam percorrer diversos 

caminhos para que toda a operação tenha sucesso. Aliado a isso, os custos de transporte tendem 

a diminuir muito se a frequência dos transportes é reduzida e há um aumento na eficiência do 

volume/peso transportado (MYERSON, 2012). Desse modo, o conhecimento profundo e real 

do processo e de todos os envolvidos, permitido por essa ferramenta, é um grande aliado na 

maior eficácia e na redução de custos. 

 

2.1.6.2 5S 

 

São cinco conceitos que começam com a letra S e são utilizados para criar um local de 

trabalho adequado para o controle visual e a produção enxuta (WOMACK e JONES, 2012). 

Tal ferramenta teve seu início no sistema Toyota de produção, com a finalidade de 

criar e manter um espaço de trabalho limpo e organizado para a realização das atividades de 

forma segura, além de otimizar todo o layout e fluxo físico para a atividade que ali será 

realizada. O mesmo pode ser aplicado tanto em operações no chão de fábrica como em 

atividades administrativas. A figura 8 apresenta cada um dos componentes do 5’s: 
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Figura 8 – Componentes do 5’s 

 

Fonte: Medium, 2020. 

 

O 5s consiste na filosofia de organizar o ambiente de trabalho por meio da manutenção 

apenas do necessário, da limpeza, da padronização e da disciplina na realização das tarefas, 

com o mínimo de supervisão necessária. Esse método é derivado de palavras japonesas que 

exprimem princípios fundamentais da organização: SEIRI, SEITON, SEISO, SEIKETSU e 

SHITSUKE que são descritos a seguir (NETLAND, 2015). 

i. SEIRI - Senso de utilização, arrumação, seleção 

São identificadas quais as ferramentas e recursos essenciais e extremamente necessários 

para a atividade, os quais serão deixados organizados posteriormente no local de 

trabalho. Materiais, equipamentos, ferramentas e informações desnecessárias à 

realização da tarefa são descartados ou realocados.  

 

ii. SEITON - Senso de organização 

São definidos critérios e locais apropriados para depósitos de ferramentas e materiais, 

armazenamento e fluxo de informações, a fim de otimizar a área de trabalho. Não 

consistem em apenas arrumar, mas em adotar uma metodologia para assegurar a 

máxima eficiência na disposição criada.  
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iii. SEISO – Senso de limpeza, zelo 

É a manutenção do ambiente de trabalho limpo, em condições ideias, a fim de evitar 

impactos negativos nos colaboradores, como adoecimento, acidentes e danos em 

produtos, falhas em equipamentos, e deterioração de peças e materiais. Um aspecto 

crucial do conceito é não somente a limpeza e manutenção das condições ideias do 

ambiente, mas também a não deterioração do ambiente de trabalho. 

 

iv. SEIKETSU – Senso de limpeza, padronização, higiene 

Nessa etapa é feita a padronização de toda a organização e limpeza realizadas 

anteriormente, ou seja, significa adotar tudo o que foi feito nas etapas anteriores como 

práticas rotineiras da empresa e das áreas.  

 

v. SHITSUKE – Senso de autodisciplina, educação, compromisso 

Tem como objetivo a manutenção e a criação de uma disciplina para garantir a execução 

dos padrões estabelecidos. Além disso, é o momento da correção de comportamentos 

inadequados que fogem às novas normativas. 

 

A aplicação correta dessa ferramenta pode gerar enormes benefícios para as áreas 

operacionais de uma companhia, além de poder ser aplicada em escritórios e atividades 

administrativas, onde são realizadas atividades não diretamente relacionadas com os produtos 

e serviços da empresa. 

Abaixo, tem-se um exemplo de uma ficha de avaliação, representada na figura 9, a ser 

utilizada em uma auditoria ou ponto de controle, medindo a conformidade com os padrões 

estabelecidos de 5S em uma área. 
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Figura 9 – Checklist para avaliação do 5S 

 

Fonte: Adaptado de Achahchah, 2018. 

 

Alguns pontos podem ser destacados desse exemplo, como a identificação de peças ou 

itens não necessários na área, que podem atrapalhar e até mesmo causar acidentes; a não 

identificação clara de onde cada máquina ou ferramenta deve ficar; a limpeza e correta 

manutenção do ambiente de trabalho; facilidade de identificação dos padrões a serem seguidos; 

preocupação com a manutenção dos padrões e treinamento dos colaboradores. 

 

2.1.6.3 Kaizen 

 

Kaizen é uma palavra de origem japonesa que representa melhorias, mudanças que 

geram benefícios positivos. Jones e Womack (2012) dão a definição de ações para promover a 

Data:

Feito por:

Localização: Nota (1-10)

Existem riscos de segurança, tais como óleo e produtos químicos 10

Itens presentes em passarelas, escadas, saídas de incêndio 9

Inventários, suprimentos, peças desnecessários no local 8

Itens em paredes, tábuas, etc. 7

Equipamentos, ferramentas, móveis não necessários estão presentes 6

Itens sem lugar fixo 5

Ferramentas não estão em seus lugares corretos 4

Local correto para itens não está claro 3

Sem indicação visível delimitando locais de passagem e estações de 

trabalho

Itens não guardados corretamente após seu uso 2

Material de limpeza não acessível 1

Pisos, paredes, escadas, etc. estão sujos 10

Demarcações e etiquetas de identificação não estão limpos 9

Equipamentos e ferramentas não são mantidos limpos 8

Outras problemas com limpeza 7

Normas não visíveis 6

Não há listas de verificação de limpeza disponíveis 5

Faltam instruções de limpeza 4

Os KPIs não são fáceis de ler 3

Nenhum trabalho padrão 2

Objetos pessoais não armazenados corretamente 1

Inspeções do 5S não realizadas 10

Atividades do 5S não realizadas 9

Princípios do 5S não conhecidos 8

Pessoas não tem treinamento 7

6

SHITSUKE – Senso 

de autodisciplina, 

educação, 

compromisso

Total (média)

Lista de verificação - 5S 

SEIRI - Senso de 

utilização, 

arrumação, seleção

SEITON - Senso de 

organização

SEISO – Senso de 

limpeza, zelo

SEIKETSU – Senso 

de limpeza, 

padronização, 

higiene



24 

melhoria contínua e incremental de uma atividade, visando criar mais valor com menos muda 

– desperdícios. 

O Kaizen é uma das principais ferramentas que permitem a melhoria contínua, além 

de sua manutenção, pois atua como um procedimento de validação e construção da melhoria, 

além de um registro para permitir que as mudanças feitas se sustentem ao longo do tempo.  

Kaizen são ações-chave para melhoria de processos, pois ajudam na eliminação de 

tarefas difíceis, que consomem muito tempo ou recursos, além de gerar processos mais 

confiáveis, estáveis e capazes de atender às necessidades dos clientes. (ACHAHCHAH, 2018) 

Outro benefício é a participação de toda a empresa nesse processo, permitindo o 

empoderamento para a sugestão e realização melhorias, além de garantir o comprometimento 

(accountability) de todos os envolvidos no processo, do chão de fábrica à alta gestão. 

A figura 10 é um exemplo de formulário de registro de um Kaizen executado, 

apresentando os responsáveis pela iniciativa, a descrição e impacto do problema, bem como 

dados e informações relevantes. Também são descritas as iniciativas executadas para solucionar 

os problemas encontrados e os benefícios que puderam ser observados após a implementação 

do Kaizen. 

 

Figura 10 – Exemplo de estrutura de Kaizen 

 

Fonte: Adaptado de Noel, 2020. 
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2.1.6.4 Poka Yoke 

 

É um mecanismo ou procedimento à prova de erros para evitar um defeito durante a 

tomada ou fabricação do pedido. Pode ser aplicado tanto em processos de manufatura como em 

procedimentos informatizados. A título de exemplo, na tela de solicitação para um pedido de 

compra, onde a partir de padrões tradicionais de pedidos, são questionadas informações que 

sejam inseridas fora de um padrão desejado (WOMACK e JONES, 2012). 

Um exemplo em operações de fabricação é um conjunto de fotocélulas em recipientes 

de peças ao longo de uma linha de montagem para evitar que os componentes progridam para 

a próxima etapa com peças em falta. Desse modo, o Poka Yoke é projetado para parar o 

movimento do componente para a próxima estação se o feixe de luz não tiver sido quebrado 

pela mão do operador ou pela parte que deveria ter sido montada naquele local, conforme 

ilustrado na figura 11. 

 

Figura 11 – Exemplo de uma aplicação da ferramenta Poka Yoke na montagem de componentes 

 

Fonte: Fit Tecnologia, 2020. 

 

2.1.6.5 VOC 

 

Um dos principais pilares da filosofia Lean é a “Voz do Cliente” (VOC) que é a 

tradução dos requisitos do cliente para a operação. O objetivo dessa ferramenta é eliminar toda 

e qualquer operação e gasto de recursos (materiais, tempo, descolamento) para focar somente 

naquilo que agrega valor para o cliente. 

Mohamed Achahchah (2018), apresenta um exemplo de como aplicar a VOC na gestão 

de uma cadeia logística: 

• Visitar o local de atuação do seu cliente, destino das entregas ou local de uso do produto, 

a fim de entender quais são suas expectativas, demandas, além de sua experiência; 
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• Coletar feedback daqueles que realizam as operações do dia a dia; 

• Parar de realizar atividades em que o cliente não enxerga valor; 

• Cooperar com seus clientes e fornecedores a fim de reduzir os custos ao longo da cadeia 

de suprimentos, inovando, reduzindo custos e utilizando melhor os recursos disponíveis; 

• Realizar atendimentos personalizados, abordagens humanizadas, maiores horários para 

atendimento, mais canais para contato – tendo em vista que o serviço de atendimento 

aos clientes cada vez mais se torna um diferencial; 

• Promover abordagens proativas para soluções de problemas, pelos prestadores de 

serviço – já que os clientes desejam soluções rápidas. 

 

A figura 12 apresenta alguns exemplos de como a VOC pode ser transposta para a operação 

logística do dia a dia: 

 

Figura 12 – Exemplo de Requerimentos do Cliente 

 

Fonte: Adaptado de Achahchah, 2018. 

 

 

 

1 Use um táxi em caso de uma ordem urgente

2 Permitir que o cliente pegue a mercadoria

3 Não consolidar pedidos

4 Usar somente pallets do tipo Euro

5 Não usar pallets do tipo TAP

6 Recolher pallets vazios no momento da entrega

7 Usar uma camada de papelão entre pallets ao empilhar

8 A altura máxima de uma pallets é de 160 cm

9 O peso máximo por pallets é de 100 kg

10 Use caminhões com elevador

11 Não utilizar um reboque padrão

12 Não usar vans

13 A confirmação de entrega do transportador é necessária

14 Enviar uma notificação após embarque

15 Trazer equipamentos de carga e descarga

16 Não utilizar pallets de madeira

17 Não adicionar faturas à entrega, embalagem ou pallets 

18 Enviar os documentos originais para o destinatário

Exigências do cliente em matéria de transporte

VOC - Voz do Cliente
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2.1.6.6 Trabalho Padrão 

 

Segundo Myerson (2012), o Trabalho Padrão (Standard Work) busca identificar o 

melhor modo de se realizar determinada operação ou atividade, reunindo boas práticas, 

documentando esses procedimentos e transformando-os no padrão a ser seguido. O objetivo é 

padronizar ao máximo seguindo o melhor padrão operacional possível, visando baixa 

variabilidade aliada à alta produtividade. Em resumo, o Trabalho padrão é o modo mais 

adequado de execução, além de ser o que melhor aproveita os recursos, materiais e mão de obra. 

Jones e Womack (2012) complementam essa visão com a definição do trabalho padrão 

como uma descrição precisa de cada atividade de trabalho, especificando o tempo de ciclo, o 

ritmo da produção (tempo das operações sobre a demanda), a sequência de tarefas específicas 

e o estoque mínimo de peças em mãos necessárias para conduzir a atividade. 

A sua representação varia muito, podendo ser uma lista de atividades a ser cumprida, 

um padrão visual ou alertas de um sistema informatizado para preenchimento correto das 

informações. A figura 13 representa um exemplo de procedimento padrão a ser seguido em uma 

operação de movimentação de cargas. 

 

Figura 13 – Exemplo de trabalho padrão: carregamento de cargas 

 

Fonte: Cardoso, 2021. 
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Sua importância pode ser destacada nos procedimentos de chão de fábrica e 

administrativos das inúmeras operações que devem ser feitas ao longo do processo físico e de 

fluxo de informações, como por exemplo: embalagem, operações industriais, transporte, 

acomodação, estocagem, comunicações, procedimentos em ERP’s. O objetivo é encontrar a 

melhor maneira – aquela que gera menos desperdício (waste) – e padronizá-la ao longo de toda 

a operação. 

 

2.1.6.7 Gerenciamento/Controle Visual 

 

O gerenciamento e controle visual (Visual Managment) é a visualização fácil de todas 

as ferramentas, peças, atividades de produção e indicadores de desempenho do sistema de 

produção, de modo que o status do sistema possa ser compreendido rapidamente por todos os 

envolvidos (WOMACK e JONES, 2012). 

O desenvolvimento das práticas modernas de gerenciamento visual teve início em 

meados dos anos de 1940, quando o Sistema de Produção Toyota estava em desenvolvimento, 

com o objetivo de facilitar a visualização dos supervisores no controle do trabalho realizado, 

além do cumprimento das operações padrão de forma simples, prática, autoexplicativa e rápida 

(EAIDGAH et al., 2016). 

Eaidgah et al. (2016), em seu estudo Gestão visual, gestão de desempenho e melhoria 

contínua: Uma abordagem por meio do Lean Manufacturing, coletaram algumas definições, as 

quais se complementam, e as diversas aplicações da gestão visual (2016): 

• Ferramentas que fornecem dicas e instruções visuais para orientar claramente 

os funcionários para tarefas e locais apropriados; 

• Dispositivos de comunicação que fornecem informações just-in-time, a fim de 

fornecer em um relance como o trabalho deve ser feito e se está ocorrendo 

algum desvio do padrão;  

• É um sistema de gestão que busca melhorar o desempenho organizacional por 

meio da conexão e alinhamento da visão organizacional, objetivos de produção 

e cultura com outros sistemas de gestão, processos de trabalho, elementos do 

local de trabalho, partes interessadas, por meio de estímulos, que abordam 

diretamente um ou mais dos cinco sentidos. 

 

Desse modo, o objetivo do gerenciamento visual é permitir, por meio desses estímulos, 

mais fácil compreensão ao contexto organizacional com pouca ou nenhuma explicação, por 
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meio da observação dos indicadores apresentados, com o objetivo de que a célula de trabalho 

ou processo em estudo se tornem autoexplicativos, auto ordenadores, autorreguladores e 

permitam a melhoria contínua, conforme representado na figura 14. Abaixo, segue um exemplo 

de gerenciamento visual em um ambiente industrial, com as seguintes aplicações: 

• ‘Sombra’ de espuma (shadow foam boards) para ferramentas, permitindo a 

fácil identificação em caso de falta; 

• Rotulação, para indicação rápida de processos fora de conformidade; 

• Marcações, para localização de bancadas de trabalho e áreas de movimentação 

de carga; 

• Códigos de cor, permitindo visualização rápida de fluxos de trabalho, filas e 

acúmulos no processo; 

• Quadros para análise e controle da produção, o qual torna visível todos os 

indicadores analisados de forma prática e acessível. 

 

Figura 14 – Exemplo de aplicação industrial da gestão e controle visual 

 

Fonte: Adaptado de LeanBox, 2016. 
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2.1.6.8 Melhoria Contínua (PDCA) 

 

A melhoria contínua é uma atividade que deve acontecer em todos os setores da 

empresa, abrangendo desde grandes mudanças a pequenas melhorias, sempre com enfoque na 

identificação e eliminação de desperdícios. 

Grande parte das ações para a melhoria contínua acontecem por meio do ciclo PDCA: 

Planejar (Plan), Executar (Do), Checar (Check), Agir (Act), o qual permite a criação do conceito 

da melhoria, realização de testes e avaliações para identificar as melhores oportunidades e, por 

fim, a implementação e manutenção da melhoria. Com o fim do primeiro ciclo, inicia-se 

novamente, a fim de permitir sempre a reavaliação para constante identificação de melhorias. 

A figura 15 representa o ciclo do PDCA. 

 

Figura 15 – Ciclo PDCA 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Achahchah, 2018. 

 

Suas aplicações são inúmeras, como, por exemplo, na revisão dos processos de 

estocagem e embalagem e na automatização de procedimentos transacionais, focando na 

diminuição de tempo e redução de custos e melhoria de processos de manufatura. 
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2.1.7 Dificuldades de aplicação da filosofia e das ferramentas Lean 

 

Melton (2005) apresenta uma grande contribuição com o mapeamento de pontos de 

apoio e de resistência na implementação de melhorias Lean, apresentadas na figura 16 e que 

serão detalhadas. 

 

Figura 16 – Resistências ao processo de transformação Lean 

 

Fonte: Adaptado de Melton, 2005. 

 

Podem ser identificadas como forças de resistência as melhorias Lean (MELTON, 

2005): 

• Não confiar nas metodologias, ferramentas e filosofia Lean para solução de 

problemas e melhoria de processos; 

• Assumir o Lean apenas como mais uma iniciativa de melhoria que está fadada 

ao fracasso; 

• Não disponibilizar recursos, como tempo e ferramentas, para correta execução, 

muitas vezes com a justificativa de necessidade de focar no trabalho; 
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• Necessidade de mudanças culturais, as quais já estão enraizadas no dia a dia da 

gestão e operação das companhias; 

• Necessidade de abertura à mudança dos processos existentes, para permitir sua 

melhoria; 

Contornados esses pontos de resistência, conforme as ferramentas lean são 

implementadas e se tornam parte do dia a dia de gestão e da operação, além da introdução da 

cultura lean na cultura organizacional e estratégica da empresa, Melton (2005) complementa 

com os benefícios que podem ser observados: 

• Maior proximidade com os clientes, auxiliando em períodos e ambiente de alta 

competitividade; 

• Iniciativas próprias para a manutenção do padrão operacional estabelecido; 

• Benefícios financeiros, com a redução de custos de operação e gastos relativos 

à produção; 

• Melhor entendimento das necessidades dos clientes; 

• Processo mais robusto, com menos erros e maior qualidade; 

• Empoderamento da força de trabalho, permitindo sua atuação como 

protagonistas de mudança e melhoria; 

• Aumento do conhecimento do processo, da influência de cada processo para 

cada cliente interno e, em consequência, os externos, melhor compreensão da 

cadeia de suprimentos e do processo de geração de valor. 

 

2.2 Industria de Manutenção, Reparo e Revisão de Motores Aeronáuticos 

 

De forma geral, o mercado de manutenção, reparo e revisão aeronáuticos trabalha com 

os serviços de desmontagem, inspeção, remontagem e alteração das aeronaves, além de 

trabalhar na cadeia de suprimentos para peças de reposição, acessórios e consumíveis (PELT et 

al., 2019). 

Foi estimado, em 2020, que a indústria de MRO aeronáutica possuía um tamanho de 

mercado de $130 bilhões de dólares (MAZAREANU, 2020). A figura 17 representa os 

principais fabricantes e fornecedores aeronáuticos no ano de 2019, a fim de representar a 

amplitude e relevância em números desse mercado. 
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Figura 17 – Principais fabricantes de aeronaves e fornecedores aeronáuticos em 2019, baseado na receita (em 

bilhões de dólares) 

 

Fonte: Statista Research Department, 2021. 

 

Desse modo, nos tópicos abaixo serão especificadas a posição e a importância do ramo 

de MRO aeronáutica na cadeia de suprimentos de toda a indústria da aviação, descrevendo suas 

atividades e processos, além de detalhar como acontece o processo de revisão de motores 

aeronáuticos. Por fim, unido ao tema tratado anteriormente, são apresentadas as contribuições 

que a filosofia Lean pode trazer para a indústria e o ramo estudado. 

 

2.2.1 Indústria aeronáutica  

Mocenco (2015), em seu estudo, traz uma grande contribuição para a compreensão da 

cadeia de suprimentos aeroespacial. Conforme a figura 18, tal cadeia pode ser dividida nos 

seguintes agentes (MOCENCO, 2015): 

• Produtores de matéria-prima: representam a indústria de base – como os 

fabricantes de materiais pesados, como ferro, aço; 
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• Fabricantes de peças originais e de maquinários (Original Equipment 

Manufacturers – OEMs): empresas que montam os maiores componentes do 

avião e fornecem para os clientes o produto; 

o Suas principais atividades são: pesquisa e desenvolvimento de 

aeronaves, fabricação e montagem dos aviões e testes.   

o Alguns exemplos de empresas: Airbus (Europa), Boeing (EUA), 

Bombardier (Canada), Embraer (Brasil) e United Aircraft Corporation 

of Russia. 

• Fornecedores de primeiro nível: são os fornecedores diretos dos OEMs; 

o Responsáveis por fabricar e montar os principais módulos e seções da 

aeronave, os diversos sistemas (motor, interior, trem de pouso, sistemas 

elétricos). 

o Exemplos de empresas da indústria aeroespacial: Alenia Aeronautica 

(Itália), DASA – DaimlerChrysler Aerospace (Alemanha) e CASA – 

Construcciones Aeronáuticas (Espanha). 

o Exemplos de empresas fabricantes e fornecedores de motores 

aeronáuticos: Rolls Royce, Pratt & Whitney e General Electric. 

• Fornecedores de segundo nível: têm foco em produtos complexos de produção 

própria ou revenda, possuem tamanho médio ou pequeno e são principalmente 

fornecedores para as empresas de segundo nível; 

• Fornecedores de terceiro nível: atuam na produção de componentes especiais 

e realizam processos específicos, como alguns tipos de insumo e componentes 

elétricos;  

• E, por fim, os consumidores – que são formados, em sua maioria, pelas 

companhias aéreas, na operação dos aviões em voos de carga/passageiros e 

setores públicos e de segurança. 
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Figura 18 – Cadeia de suprimentos da indústria Aeroespacial 

 

Fonte: Adaptado de Mocenco, 2015. 

 

Tal indústria possui uma grande relevância no mercado mundial, pela sua atuação 

chave em diversos outros negócios, além de conectar diversos locais ao redor do globo. 

Ademais, as projeções para o mercado são muito positivas, conforme pode ser observado na 

figura 19, onde é estimado que a frota de aviões aumente significativamente de tamanho, 

inclusive com diversas regiões duplicando o número de aviões em operação (MAZAREANU, 

2020). 

 

Figura 19 – Tamanho das frotas de avião por regiões do globo, projeção de 2019-2039. 

 

Fonte: Mazareanu, 2020. 
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Desse modo, com o crescente número de aviões e voos, serão necessários mais aviões, 

motores, componentes, aquecendo toda essa cadeia de suprimento e as indústrias que a compõe.  

Com atenção especial às indústrias de MRO aeronáutico, tal crescimento do mercado 

fará pressão para que as empresas de reparo e revisão possuam maior eficácia nas suas 

atividades. Isso acontece porque os clientes finais dessa cadeia de suprimentos somente obtêm 

receita com os aviões em operação, ou seja, voando. Tomando como exemplo as companhias 

aéreas, elas só têm entradas de caixa quando executam voos, os quais levam passageiros e 

cargas.  

Na figura 20, o tempo “em solo” (donwtime) é desejado que seja reduzido ao máximo, 

pois somente compõem custos e despesas para o caixa dos operadores. Majoritariamente, tais 

gastos acontecem pela revisão e manutenção das aeronaves, estrutura, motor e componentes 

(PELT et al., 2019). 

 

Figura 20 – Tempo de operação e em solo das aeronaves 

 

Fonte: Adaptado de Pelt et al., 2019. 

 

Destarte, as companhias de MRO aeronáutico possuem papel essencial na manutenção 

de custos baixos de seus clientes. Conforme o estudo feito por Pelt et al. (2019), suas atividades 

podem ser sumarizadas como: 

• Manutenção de fuselagem: é a manutenção realizada no avião em si, a qual 

pode ser separada em dois grupos maiores: 

o Manutenção de linha: acontece diretamente na plataforma ou no portão 

em que o avião se encontra no aeroporto. São, na sua maioria, 

atividades de pouca complexidade e que não necessitam de muitos 

recursos. 

o Manutenção de Hangar: são realizadas inúmeras checagens para 

conformidade da aeronave, além de manutenções diversas. 
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• Manutenção, reparo e revisão do motor e componentes (CMRO): é composto 

pelas atividades de revisão, manutenção e reparo dos motores aeronáuticos, 

seus módulos, acessórios e componentes. As empresas obtêm receita 

realizando tais atividades com o motor “em asa”, ou em suas oficinas; 

• Companhias de Reparo: Oferecem serviços de reparo especializado, tanto para 

a fuselagem como para componentes e peças estruturais, em materiais 

metálicos e compósitos. Geralmente, são contratadas pelas empresas aéreas ou 

de MRO para terceirização de serviços especializados. 

 

2.2.2 Processo de revisão de motores aeronáuticos 

 

Para iniciar a compreensão do processo de revisão de motores aeronáuticos, é 

necessário entender quais são os requisitos para que essa operação aconteça de forma lucrativa, 

além de atender às necessidades dos clientes. Pelt et al. (2019) apresenta na figura 21 os 

principais requisitos de uma empresa na indústria de MRO aeronáutica, enfatizando que as 

operações devem ser eficientes e visando o menor custo possível, tanto nas atividades fim 

(revisão de motores, reparo de peças e acessórios), como, também, em gastos com infraestrutura 

e despesas diversas. 

 

Figura 21 – Requisitos para manutenção da competitividade em uma empresa de MRO aeronáutica 

 

Fonte: Adaptado de Pelt et al., 2019. 

Categoria de requisitos Exemplos

Atendimento ao cliente

- Disponibilidade 24/7

- Experiência em manutenção

- Amplo pacote de serviços feitos em apenas uma parada ('one stop shop ')

- Informações imediatamente disponíveis

- Conhecimento do cliente (seu histórico de manutenção e mercado)

Eficiência e baixos custos 
- Taxa de utilização de recursos

- Custos de peças de reposição

Resposta rápida, baixo 

Tempo de Entrega (TAT)

- Velocidade e confiabilidade na entrega

- Serviço rápido nas aeronaves em solo (AOG) - porque o MRO tem todas as 

informações relevantes)

- TAT total baixo, combinando tarefas em um pacote ('one stop shop')

- Reagendamento flexível, se necessário

Planejamento preciso 

- Previsão confiável de trabalho planejado e não planejado

- Visão/dados sobre a condição e previsão da vida útil remanescente ('RUL ') de peças e 

componentes

Fornecimento de peças 

- Nunca substituir uma peça antes do fim de sua vida útil

- Ter fornecedores de peças com preços baixos e entrega rápida

- Ter um ótimo estoque próprio de peças de reposição

Qualidade da manutenção - Minimizar os riscos de "Aeronave em solo" (AOG) após a manutenção
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Segundo Pelt et al. (2019), podem ser destacados alguns pontos principais: 

• Suporte ao cliente: grande disponibilidade de atendimento; operações com 

excelência técnica; execução de todos os serviços necessários para que o motor 

retorne às condições de voo em uma visita única à oficina de revisão (stop 

shop); conhecimento das necessidades e histórico do cliente; 

• Eficiência e custo baixo: baixo custo de partes e componentes de reposição; 

• Atendimento rápido e baixo tempo de entrega (Turn Around Time – TAT): 

entregas rápidas e confiáveis; planejamentos flexíveis, para atender mudanças 

no planejamento do cliente; permitir baixo tempo do Avião no Solo (Aircraft 

on Ground - AOG); 

• Planejamento confiável: previsões acuradas; cumprimento dos prazos 

informados;  

• Suprimento de partes: atenção aos ciclos de voo e vida útil da peça, para 

garantir máxima utilização; buscar opções de atendimento de peças de menor 

custo e atendimento rápido; possuir estoques próprios para atendimento em 

situações atípicas de fornecimento; 

• Qualidade na manutenção: realizar serviços com qualidade e seguindo todos as 

normas necessárias. 

 

Além disso, AYENI et al. (2016) destaca que o ambiente de MRO aeronáutico é de 

intensa competitividade a nível global, o que demanda das organizações da indústria uma 

otimização de suas operações e cadeias de suprimento, a fim de permitir margens maiores de 

lucro. Tal pressão exerce grande impacto nas empresas na busca de: minimizar custos em visitas 

de revisão de motores; garantia da qualidade e conformidade com as normas em todos os 

processos executados; e redução no tempo devolução do motor para o cliente. 

Adentrando um pouco mais nas atividades específicas de manutenção, reparo e revisão 

do motor aeronáutico, Madhwal e Panfilov (2017) expandiram a cadeia de suprimentos 

necessária para o processo de MRO, conforme ilustrado na figura 22, permitindo uma 

visualização holística de todos os produtos, processos e fornecedores necessários.  
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Figura 22 – Cadeia de suprimento para Motores aeronáuticos 

 

Fonte: Adaptado de Madhwal e Panfilov, 2017. 

 

Como pode ser observado no diagrama, por trás de cada produto (motor na asa do 

avião), são necessários diversos atores e fornecedores da indústria de MRO (MADHWAL e 

PANFILOV, 2017): 

• Clientes (Compradores): 

o Recebem os produtos de toda a cadeia: componentes estruturais do avião, os 

motores e demais sistemas necessários para o voo; 

o De forma geral, são as companhias aéreas e agentes governamentais; 

• Fornecedores de primeiro nível:  

o Empresas responsáveis por fornecer os elementos estruturais da aeronave e pelas 

companhias que fornecem os sistemas pneumáticos e de propulsão (motor), as 

quais são objeto desse estudo; 

• Fornecedores de segundo nível: fornecem peças ou módulos de produção própria ou 

reparos especializados em módulos, submódulos ou peças para os de primeiro nível; 

• Fornecedores de terceiro nível: atuam no fornecimento de componentes e insumos. 

 

Vieira e Loures (2016) descrevem que existem essencialmente 4 partes interessadas 

(stakeholders) principais no processo de MRO aeronáutico: 

• Fornecedores primários e subfornecedores; 

• Fabricantes originais de aeronaves (Original Equipment Manufacture - OEM); 

• Clientes;  

• Oficinas de MRO. 
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Na figura 23, a relação entre essas partes interessadas pode ser observada. Ademais, 

Vieira e Loures (2016) ainda complementam que, devido às inúmeras restrições e 

conformidades com agências regulamentadoras, são poucos os locais habilitados a fornecer 

revisão e manutenção aeronáuticas, o que contribui ainda mais para a competitividade no ramo. 

 

Figura 23 – Fluxo de serviços para a indústria de MRO aeronáutica 

 

Fonte: Adaptado de Vieira e Loures, 2016. 

 

Desse modo, utilizando o diagrama de fluxo de serviços, é possível localizar de forma 

precisa a atuação das oficinas de reparo e revisão de motores aeronáuticos, as quais atuam tanto: 

• Na execução de serviços de revisão geral de motores (e de seus módulos): 

Serviços na cadeia de MRO aeronáutica (MRO Services) – destaque 02; 

• Quanto realizando reparos em peças e componentes: Reparo de peças na cadeia 

de MRO aeronáutica (MRO Repair) – destaque 01. 

 

Na execução de serviços de revisão de motores aeronáuticos, o fluxo da figura 23 

apresenta todo o processo realizado para que um motor possa tornar a ter condições de voo, 

com a reposição de suas peças defeituosas e retorno à conformidade com as inúmeras normas 

aeronáuticas.  

Vieira e Loures (2016), destacam que as atividades críticas de MRO, como 

manutenção de linha – realizada nos aeroportos, são frequentemente realizadas pelos 

operadores aéreos, enquanto as atividades com baixa demanda a nível de linha aérea, como 

manutenção de motores, são frequentemente terceirizadas. 

02 

01 
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No processo de revisão de motores aeronáuticos, representado na figura 24, são 

realizadas as seguintes etapas (ORACLE, 2015): 

a) Após identificada a necessidade de manutenção no motor aeronáutico, de 

forma planejada ou por motivos esporádicos (acidentes, danos inesperados, 

perda de performance), é calculado o prazo existente para que haja seu retorno 

à operação, sem que cause maiores prejuízos ao operador aéreo. 

b) São feitos todos os requerimentos de nível de serviço do motor e de seus 

módulos, pré-identificando possíveis falhas já existentes, e informando a 

oficina de revisão da necessidade de coleta do motor, acionando contratos já 

existentes ou solicitando serviços extras; 

c) Já na oficina responsável pelo reparo, o motor é planejado e introduzido na 

linha de desmontagem; 

d) Agora com o motor dividido em diversos módulos e milhares de peças, cada 

um de seus componentes é inspecionado para determinar se há condição de voo 

e conformidade com as normas aeronáuticas do fabricante e sua possibilidade 

de voo; 

e) Na análise de cada peça, componente e acessório individualmente:  

a. Caso não haja possibilidade de retorno ao serviço, a peça é sucatada e 

é iniciado o procedimento de compra ou coleta no estoque de peças de 

reposição; 

b. Caso a peça esteja em condições de voo e possua ciclos para retornar 

ao motor, sem efeito prejudicial, a peça é armazenada e fica esperando 

sua conferência documental e remontagem no motor. 

c. Caso o defeito existente seja reparável: 

i. A peça pode ser reparada na própria oficina, caso exista 

capacidade (capability) para tal; 

ii. O reparo pode ser terceirizado para uma oficina especializada, 

dependendo de sua complexidade e custo; 

f) Com todos os componentes e peças, sejam antigos, novos ou reparados, 

prontos para retornar ao serviço, é indicado o processo de montagem e teste de 

cada módulo do motor; 

g) Com o resultado positivo e satisfatório, os módulos são reunidos, iniciando a 

montagem do motor; 
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h) Por fim, o motor aeronáutico sofre diversos testes para atestar a sua condição 

de voo e verificar se está tudo em conformidade e na qualidade necessária. 

 

Figura 24 – Fluxo para revisão de motores aeronáuticos 

 

Fonte: Adaptado de Oracle, 2015. 

 

Como resultado da revisão de motores, existem peças que ainda possuem condições 

de voo, outras que serão sucateadas e aquelas as quais podem ser reparadas para retornar com 

condições de voo. Tais peças são introduzidas no ciclo de Oficinas de reparo de MRO 

aeronáutico, onde a maioria dos trabalhos de manutenção e reparo de aeronaves e suas peças é 

fornecida por oficinas de reparo, que realizam operações MRO para os operadores de aeronaves 

(PHILLIPS et al., 2011). 

Segundo a PIPAME (Centro Interministerial de Previsão e Antecipação das Mudanças 

Econômicas Francesa, 2010), 80% das oficinas de reparo MRO são pequenas e médias 

empresas, onde tais empresas são terceirizadas pelas grandes empresas do mercado, as quais 

são responsáveis pela execução da revisão de motores aeronáuticos. 

Almeida (2005) destaca em seu estudo, apresentado na tabela 1, os principais motivos 

das linhas áreas terceirizarem suas atividades, que podem ser considerados análogos às razões 

para a terceirização de reparos pelos operadores do processo relativo aos motores aeronáuticos. 
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Tabela 1 – Motivos para terceirização de atividades de MRO aeronáuticas 

Tipo de modelo 

econômico 
Característica Tipo de manutenção 

Economia de 

Escala 

• Reúne grandes volumes 

• Maximiza o investimento pesado 

• Utiliza vantagens tecnológicas 

• Agiliza o processo 

• Revisão de motores 

• Manutenção de 

componentes e 

peças 

Economia 

focada 

• Utiliza plataforma de baixo custo de mão-de-obra 

• Requer menos investimento 

• Requer rede próxima aos clientes 

• Nivela produtos e serviços com qualidade igual 

• Manutenção pesada 

Economia 

localizada 

• Depende do tamanho das operações da 

companhia aérea 

• Necessita de plataformas locais 

• Reduz os custos necessários pela eficiência 

• Manutenção de 

linha 

Fonte: adaptado de Almeida, 2005. 

 

Ademais, Pelt et al. (2019) traz uma contribuição de grande relevância a partir de seu 

estudo, com o mapeamento dos diversos custos existentes no processo de MRO, os quais 

auxiliam na compreensão global das atividades que as empresas de revisão de motores e reparo 

de peças executam (PELT et al., 2019): 

• Custos de material, como o custo das peças de reposição utilizadas em cada projeto de 

manutenção ou do material utilizado para reparo das peças; 

• Custos de equipamentos e instalações, os quais incluem os equipamentos necessários 

para as tarefas de manutenção, tais como as instalações utilizadas para hospedar os 

equipamentos, manutenção da infraestrutura, aquisição de ferramentas; 

• Fornecimentos e custos logísticos, abrangendo custos de componentes, logística e 

transporte, incluindo, também, o excesso de estoque; 

• Os custos de pessoal, como a mão-de-obra necessária para a execução das tarefas de 

manutenção, incluindo horas extras, turnos extras, terceirização, contratação de 

engenheiros e técnicos de manutenção; 

• Custos indiretos, representando aqueles que não estão diretamente relacionados à 

manutenção, execução de reparos e inspeções, tais como custos de gerenciamento. 
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2.2.3 Influência da filosofia Lean no processo de revisão de motores aeronáuticos 

 

Apesar da dificuldade em determinar a extensão e a maturidade da adoção de práticas 

Lean na indústria de MRO aeronáutica, há uma forte ênfase na adoção de suas ferramentas, 

principalmente a partir dos anos de 1990, a partir da influência da indústria automobilística 

(WOUTER et al., 2009 e CRUTE et al., 2003). 

Segundo Ayeni et al. (2016), os objetivos principais da aplicação da filosofia e das 

ferramentas Lean na indústria de MRO Aeronáutica são aumentar os resultados como os de 

produtividade, reduzir prazos e custos e melhorar a qualidade em uma loja, fábrica ou empresa. 

Contudo, a singularidade do ambiente MRO exige que a implementação Lean não se limite a 

atividades puramente de produção, mas que também sejam incluídas atividades orientadas a 

serviços. 

A principal conclusão da pesquisa de Ayeni et al. (2016) foi que, apesar de a filosofia 

Lean ter sido introduzida com sucesso na indústria de MRO de aviação, sua implementação tem 

sido limitada às atividades de chão de fábrica de produção, onde o desperdício é mais facilmente 

notado, com pouca atenção dada à operação relacionada a serviços da indústria, como por 

exemplo, na terceirização de reparos e no processo de revisão de motores aeronáuticos. Para 

Ayeni et al. (2016) os investimentos em Lean só podem gerar resultados positivos quando são 

adotadas abordagens tratando tanto dos aspectos de produção quanto dos serviços da empresa. 

Segundo Ishak et al. (2018), os benefícios da aplicação lean em uma indústria do ramo, 

pode ser sustentado em um ambiente de negócios competitivo (MRO) – por exemplo, 

melhorando o desempenho da produção, aumentando a qualidade dos produtos e serviços, 

permitindo maior produtividade e também a redução de custos. Além disso, a organização ainda 

pode observar benefícios com a maior confiança e a satisfação do cliente por meio de um 

serviço eficaz (ISHAK et al., 2018). 

Desse modo, fica evidente que a aplicação da filosofia Lean é amplamente utilizada 

como uma ferramenta viável na indústria da aviação, gerando resultados positivos, ainda mais 

quando aplicada em conjunto com outras metodologias e ferramentas (AYENI et al., 2011). 

Um exemplo de tal combinação é a abordagem Lean com as ferramentas de desenvolvimento 

Ágil, auxiliando as empresas na gestão da volatilidade do mercado – característica da indústria 

de MRO que torna difícil a previsão com padrões de demanda irregulares (AYENI et al., 2011). 

Ayeni et al. (2011) complementa que essa abordagem integrada possibilita a criação de um 

sistema operacional empresarial Lean altamente responsivo, trazendo inúmeros benefícios para 

as empresas do ramo de manutenção aeronáutica. 
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Apesar da escassez de literatura sobre a adoção do Lean na indústria de MRO 

aeroespacial, é possível identificar o foco da aplicação dessa filosofia, predominantemente 

direcionada para a redução de desperdícios em oposição à criação ou à valorização do valor 

(AYENI et al., 2011).  O autor ainda acrescenta que é claro tanto na literatura como nas 

operações das empresas que, a fim de mitigar a concorrência que é crescente dentro da indústria 

de MRO da aviação, muitas organizações estão introduzindo práticas da filosofia Lean, 

especialmente por causa dos benefícios que são obtidos (AYENI et al., 2011). Vale ressaltar 

que, para sua implementação, é necessária uma compreensão profunda da filosofia Lean, a fim 

de garantir sua relevância, eficácia e sustentabilidade dentro da indústria. 

Segundo Murman et al. (2016), os resultados de diversas pesquisas na indústria 

aeroespacial, mostram que existem inúmeras evidência de que a filosofia Lean possui total 

aplicabilidade e potencial para promover melhorias no desempenho das empresas do ramo. 

Murman et al. (2016) apresentam diversos exemplos de sucesso em indústrias ao longo de toda 

cadeia produtiva, com destaque para os casos de sucesso apresentados na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Casos de sucesso com a aplicação da filosofia Lean na indústria de MRO aeronáutica 

Empresa Caso e benefícios 

GE Lynn 

• Integração da gestão de fornecedores e materiais; 

• Melhorias implementadas nas áreas de fabricação e montagem, no sistema de 

gerenciamento de materiais e na cadeia de suprimentos; 

• Aumento de 33% no giro de estoque; 

• Redução de 35% no tempo de produção. 

Pratt & Whitney 

• Queda de 73% no número médio de peças em processo; 

• Redução de 58% de movimentação dos colaboradores; 

• Redução do tempo de setup em 83%; 

• Redução de 1200 para 269 defeitos por milhão; 

• Utilização de ferramentas como Kaizen para envolver os colaboradores 

operacionais na melhoria de processos. 

Lockheed Martin 

Corporation 

• Melhoria no tempo dos processos de armazenagem em seu estoque em 83%; 

• Redução no trabalho em processo de 35 para 2 dias; 

• Reduções no tempo de produção de uma média de 12 dias para menos de 3 

minutos. 

Fonte: adaptado de Murman et al., 2016. 

 

Pelt et al. (2019) apresenta um esquema completo dos custos para as companhias e 

operadores aéreos, que são os clientes das empresas de revisão de motores aeronáuticos, 
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conforme figura 25. Assim, na ótica das empresas aéreas, seu ganho acontece somente quando 

as aeronaves estão em voo, o que implica que o tempo de atividade tem uma alta prioridade 

porque está diretamente ligado às suas receitas (PELT et al., 2019).  

 

Figura 25 – Esquema de custos para a Manutenção reparo e revisão aeronáutica 

 

Fonte: Adaptado de Pelt et al., 2019. 

 

Para Pelt et al. (2019), há uma enorme pressão para que o tempo de rotatividade (TAT) 

dos motores e dos reparos na fuselagem seja baixo e com manutenção eficiente para reduzir os 

custos. Elas têm, portanto, as seguintes necessidades de manutenção (PELT et al., 2019): 

• A execução da manutenção deve ser rápida e realizada com baixa frequência; 

• A manutenção deve se adequar aos planos de voo das companhias aéreas; 

• Peças/componentes só devem ser substituídos quando necessário; 

• A manutenção deve ser previsível e planejável; 

• A manutenção deve ser programada para minimizar ao máximo o trabalho não 

programado. 

 

Tais pontos implicam que as companhias de MRO (PELT et al., 2019): 
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• Ofereçam pacotes de serviços amplos, utilizando de sua rede e terceirizações, 

quando necessários;  

• Tenham processos e serviços eficientes e de baixo custo; 

• Ofereçam flexibilidade em tempo e capacidade; 

• Conheçam as necessidades de seus clientes. 

Tais pontos são amplamente compatíveis com a filosofia Lean e suas aplicações por 

meio de suas diversas ferramentas para identificar, mensurar e eliminar desperdícios, além de 

gerar maior valor.  

 

2.3 Resultados da Revisão de Literatura 

 

Como conclusão do capítulo de referencial teórico, os resultados da revisão de 

literatura foram divididos em três tópicos:  

• O que é a filosofia Lean de produção, quais são suas ferramentas e como ela é 

aplicada em produtos e serviços;  

• Como funciona a indústria de manutenção, reparo e revisão aeronáutica, 

processo de revisão de motores aeronáuticos, os processos realizados, bem 

como o funcionamento e a gestão da terceirização da manutenção de peças 

aeronáuticas críticas; e 

• Como aplicar a filosofia e ferramentas Lean na Industria de MRO aeronáutica 

e nos processos de terceirização da manutenção de peças aeronáuticas críticas. 

 

A partir da extensa pesquisa bibliográfica realizada, de sua compreensão e exposição, 

foi possível responder de forma abrangente e completa às perguntas motivadoras e condutoras 

dessa etapa do estudo. Desse modo, são destacados os pontos principais e contribuições da 

pesquisa bibliográfica realizada. 

A filosofia Lean e suas ferramentas visam à eliminação de qualquer atividade que não 

agregue valor, desde o momento que o cliente faz o pedido até a coleta da receita. Ademais, a 

filosofia Lean torna os processos dinâmicos, permitindo maior adaptabilidade às mudanças, por 

meio de um conjunto sistemático de princípios e práticas efetivas que visam à melhoria 

contínua. 

O ramo de Manutenção, Reparo e Revisão (MRO) aeronáuticos possui papel essencial 

na cadeia de suprimentos de toda a indústria da aviação, sendo o responsável por realizar todas 
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as operações de manutenção, sejam preditivas ou corretivas. As principais atividades realizadas 

são reparos de linha na fuselagem e nos sistemas de voo das aeronaves, revisão de motores 

aeronáuticos e reparos especializados em peças e componentes. 

Foi identificado que as empresas, por meio da aplicação da filosofia Lean e de suas 

ferramentas, conseguem visualizar de forma holística sua cadeia de valor e suas operações, com 

a geração de benefícios nas operações no chão de fábrica, na gestão gerencial e executiva e, 

também, em toda a sua cadeia de suprimento – desde os fornecedores até ao cliente final. 

Ademais, são constatados inúmeros benefícios de sua aplicação, constituindo a 

filosofia Lean, então, uma excelente ferramenta para a identificação de desperdícios, a correção 

dos mesmos e a eficácia da melhoria contínua de processos. 

Quanto à indústria de MRO aeronáutico, as projeções indicam crescimento do ramo 

para os próximos anos, que resultará em consequente aumento da demanda para os serviços de 

manutenção, revisão de motores aeronáuticos e reparo de peças e componentes. Por essa razão, 

tais serviços terão papel ainda mais importantes na cadeia aeroespacial. Saliente-se que os 

serviços realizados são de extrema importância para possibilitar que seus clientes 

(principalmente companhias aéreas, operadores aéreos e governos) possam ter operações 

confiáveis e com custos baixos. 

Ainda, é notável a contribuição da filosofia Lean e de suas ferramentas para as 

atividades de MRO aeronáutico, sejam de gerenciamento, controle ou operação. A redução de 

custos, integração da gestão de fornecedores e materiais, redução nos tempos de produção, 

aumento de produtividade com pouco ou nenhum custo, maior confiabilidade nos processos e 

maior confiança e satisfação dos clientes são apenas alguns dos benefícios que podem ser 

constatados. 

Vale ressaltar que a aplicação das ferramentas Lean nessa indústria é, em grande parte, 

focada nas atividades operacionais, contudo, suas aplicações em serviços mostram resultados 

de grande relevância, tanto na eliminação de desperdícios nos processos transacionais e 

administrativos quanto na maior geração de valor e maior atenção às necessidades dos clientes. 

Além do mais, o enfoque da aplicação Lean em serviços nessa indústria tem ganhado destaque, 

visto que a abordagem conjunta (produtos e serviços) gera melhores e maiores resultados. 
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3 METODOLOGIA  

 

3.1 Classificação da pesquisa 

 

Para uma análise completa dos elementos metodológicos de uma pesquisa, esse projeto 

foi delimitado conforme os seguintes tópicos, os quais compõem a classificação de uma 

pesquisa científica: Natureza, Objetos, Abordagem e Método (TURRIONI e MELLO, 2012). 

Segundo Appolinário (2006), a classificação da natureza de uma pesquisa científica 

pode ser definida como básica ou aplicada de acordo com a dimensão e os objetivos dos 

pesquisadores. A pesquisa básica está ligada ao incremento do conhecimento científico sem 

objetivos específicos e aplicáveis, visando à compreensão de fenômenos (APPOLINÁRIO, 

2006). A pesquisa aplicada, por sua vez, é suscitada por objetivos comerciais, orientada para as 

necessidades de mercado e o desenvolvimento de novos produtos e processos 

(APPOLINÁRIO, 2006). 

Em relação aos objetivos da pesquisa, Turrioni e Mello (2012) afirmam que essa 

classificação se refere à estrutura da investigação, podendo ser descritiva ou exploratória. A 

primeira (descritiva) busca descrever uma realidade, sem nela interferir. Já a pesquisa 

exploratória é geralmente aplicada em projetos em que há poucos trabalhos sobre a temática 

estudada, com o objetivo de familiarização com o objeto a ser estudado (TURRIONI e MELLO, 

2012). Ainda segundo os autores, também pode existir a pesquisa chamada normativa, a qual 

está interessada em estratégias e ações para aperfeiçoar os resultados disponíveis na literatura 

existente, com o objetivo de encontrar novas soluções para novas definições de problemas; e a 

explicativa, que visa identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos 

fenômenos, aprofundando o conhecimento sobre o assunto e sobre as causas (TURRIONI e 

MELLO, 2012).  

Segundo Turrioni e Mello (2012), a abordagem da pesquisa científica pode ser 

classificada como quantitativa, qualitativa ou mista (quando a pesquisa apresenta análises das 

duas abordagens). Appolinário (2006) define a pesquisa quantitativa como aquela que prevê a 

mensuração de variáveis predeterminadas e que buscam verificar e explicar sua influência sobre 

outras variáveis, centralizando sua busca na generalização e em informações que podem ser 

medidas matematicamente. A pesquisa qualitativa prevê a coleta de dados a partir de interações 

sociais do pesquisador com o objeto pesquisado – neste caso a pesquisa depende da 

interpretação do próprio pesquisador (APPOLINÁRIO, 2006). 
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Quanto à metodologia de pesquisa Turrioni e Mello (2012) descrevem seis tipos, sendo 

eles: experimento, survey, modelagem e simulação, estudo de caso, pesquisa-ação e soft system 

methodology (SSM) (TURRIONI e MELLO, 2012). O experimento é empregado quando se 

determina um objeto de estudo, selecionando as variáveis que poderiam influenciá-lo, definindo 

as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto. A pesquisa 

levantamento ou survey é utilizada quando a investigação envolve contato direto com pessoas 

cujo comportamento se deseja conhecer. Já a modelagem e simulação é aplicada quando se 

deseja experimentar, por meio de um modelo, um sistema real, determinando como esse sistema 

responderá a modificações que lhe são propostas. O estudo de caso envolve o estudo profundo 

e exaustivo de um ou poucos objetos de maneira a se obter o seu amplo e detalhado 

conhecimento. A pesquisa-ação é concebida e realizada em estreita associação com uma ação 

ou com a resolução de um problema coletivo, com uma relação cooperativa e participativa entre 

os pesquisadores e participantes envolvidos. Por fim, a SSM auxilia na estruturação de 

problemas e situações complexos, com vários fatores e agentes envolvidos, além de diversos 

pontos de vista conflitantes sobre o objeto de pesquisa – por exemplo, em estudos sobre áreas 

políticas. 

A partir dessas definições, pode-se concluir que esta pesquisa tem natureza aplicada, 

pois pretende atender a um objetivo específico, voltada para uma necessidade de mercado e 

visando também a melhoria contínua dos processos; do tipo exploratória, pois serão alterados 

aspectos do processo analisado a fim de gerar novos resultados; e, no aspecto de sua abordagem, 

será  mista, visto que objetiva analisar os processos de produção a partir da interação entre os 

pesquisadores e os trabalhadores da unidade de análise (dimensão qualitativa) e na busca de 

melhorias na performance e indicadores do processo (dimensão quantitativa). 

Ademais, no que diz respeito ao método, a pesquisa foi realizada por meio de um 

estudo de caso. Realizou-se uma avaliação do processo e das ações de melhoria nele realizadas, 

a fim de obter um amplo e detalhado conhecimento sobre seu funcionamento e do impacto 

ocorrido a partir ações, por meio da observação e do contato com os representantes-chave do 

processo ao decorrer do projeto. 

 

3.2 Unidade de Análise 

 

Segundo Turrioni e Mello (2012), a especificação da unidade de análise é uma das 

etapas essenciais para o planejamento de uma pesquisa científica. Um caso pode ser definido 

como sendo um indivíduo ou algum evento ou entidade. Turrioni e Mello (2012) assumem que 
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a definição da unidade de análise está relacionada à maneira como as questões iniciais da 

pesquisa foram definidas. 

A empresa estudada foi fundada em 1951, quando atuava no segmento de 

eletrodomésticos. Em 1996, começou a atuar no segmento aeronáutico, após ser comprada por 

uma multinacional americana. Localizada na cidade de Petrópolis, RJ, hoje atua no ramo de 

revisão de motores aeronáuticos, além de reparar suas peças e componentes.  

A empresa já realizou mais de 10.000 revisões de motores aeronáuticos durante 20 

anos de operação, atendendo a mais de 60 companhias aéreas ao redor do mundo. Além disso, 

possui mais de 2000 funcionários diretos e obteve um faturamento de US$ 3 bilhões em 2019 

(NOEL, 2020). 

Uma particularidade dessa empresa é que ela atua tanto na revisão de motores como 

no reparo de peças e componentes, atributo que oferece grande vantagem competitiva. A título 

de exemplo, convém destacar a obtenção de benefícios no processo de revisão, visto que sua 

execução completa pode ser realizada em tempo muito menor que o observado na concorrência. 

Além disso, a empresa trabalha buscando excelência em três dimensões: Custo, 

visando sua redução ao máximo; Prazo, objetivando sempre menores tempos de entrega (“lead 

time”); e Qualidade, visando garantir total conformidade com as normas aeronáuticas e demais 

regulamentos. Destarte, tais pontos são vitais para que a empresa possa garantir sua 

sustentabilidade no mercado aeronáutico, que, como visto na revisão de literatura, é altamente 

competitivo. 

O processo realizado na empresa, de forma geral, engloba os seguintes aspectos: 

• Revisão do motor: 

o Desmontagem; 

o Inspeções iniciais; 

o Reparo das peças (interno ou terceirizado); 

o Inspeções finais (peças); 

o Configuração do motor; 

o Montagem. 

• Teste 

• Inspeção final (motor) 

 

As principais áreas da empresa são destacadas na figura 26 em seu sistema 

organizacional. 
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Figura 26 – Sistema organizacional da empresa 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Durante o processo de revisão dos motores, as peças que se encontram fora das 

especificações permitidas pelos manuais e diversas outras normas técnicas que 

obrigatoriamente precisam ser atendidas, necessitam de serem encaminhadas para locais onde 

possam ser reparadas e retornarem a ter condições de voo, com todo esse processo sendo 

coordenado pelo setor de Planejamento e Controle da Produção. 

Como dito anteriormente, um dos grandes diferenciais da companhia é a grande 

quantidade de reparos in-house existentes. Contudo, determinadas peças, devido à 

complexidade do seu reparo, ao custo para implantá-lo dentro da oficina ou até a restrições 

contratuais, precisam ser designadas para oficinas aeronáuticas externas, sejam da mesma 

multinacional ou de demais empresas do ramo.  

Todo esse processo é crítico para a conclusão da revisão dos motores, pois, a custos 

baixos, é preciso cumprir o prazo e manter a qualidade de todo o processo. Todas as ações para 

terceirização desses reparos são realizadas pela “Célula de Reparo no Exterior”, a qual, por isso, 

foi definida como unidade de análise desse trabalho. 

Para melhor entendimento dos processos da área na qual esse estudo de caso foi 

realizado, é necessário entender a cadeia de valor da empresa na qual eles estão inseridos. Ela 

será descrita abaixo em maiores detalhes, onde também será indicado sua conexão com as 

referências que compõem a fundamentação teórica desse trabalho. Destarte, o processo de 
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revisão de motores realizado na empresa, de forma geral, engloba os processos apresentados na 

figura 27. 

 

Figura 27 – Visão geral do processo de criação de valor na empresa 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Como representado acima, o processo de criação de valor na empresa segue algumas 

macro etapas, em consonância com o observado em Pelt et al. (2019); Madhwal e Panfilov 

(2017); Mocenco (2015); Vieira e Loures (2016); AYENI et al. (2016). 

As etapas descritas acimas são feitas integralmente pela companhia, com a única 

ressalva, como dito anteriormente, para a etapa de “reparo de peças”. Nesse estágio, mais de 

90% das peças dos motores aeronáuticos são reparadas também pela empresa. Contudo, o 

reparo do percentual restante precisa ser terceirizado. 

Dessas peças, grande parte são peças de alta criticidade dentro do funcionamento do 

motor e, desse modo, precisam de reparos e inspeções altamente especializados, além de 

maquinário e mão de obra altamente especializado.  

Considerando a necessidade de alta especialização, o investimento necessário para 

executar tais operações de reparo é altíssimo, não havendo justificativa financeira para a sua 

implementação, visto que são necessários maquinários altamente específicos e de alto valor. 

Destarte, a operação da Célula de reparo no Exterior é de alta criticidade para que a 

operação da empresa ocorra de forma sustentável em um mercado altamente competitivo. 

Abaixo, representado na figura 28, as macro etapas da empresa serão descritas em maior 
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detalhamento, indicando os processos que são realizados pela unidade de análise (Célula de 

Reparo no Exterior): 

 

Figura 28 – Detalhamento do processo de criação de valor na unidade de análise 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Conforme detalhado na figura 28, pode-se observar que a área de Reparo no Exterior 

é de suma importância para garantir a eficiência e a eficácia do processo nos pilares críticos da 

empresa: 

• Custo: os reparos executados fora da empresa tendem a ser mais caros; desse 

modo, garantir um preço competitivo é vital para que a empresa possa manter 

sua competividade nesse mercado; 

• Tempo de Entrega: os procedimentos de reparo feitos internamente estão 

muito mais sob controle da empresa do que os realizados externamente. Desse 

modo, a entrega dentro do prazo das peças que possuem reparos terceirizados 

é de suma importância; 

• Qualidade: semelhante ao que se observou no tempo de entrega, quando o 

reparo em peças aeronáuticas é feito por um terceiro, é necessária a criação de 

procedimentos e controles para garantir a sua conformidade com as normas 

aeronáuticas necessárias, para que o processo da companhia como um todo 

possa estar nos padrões de qualidade exigidos. 

 

Vale ressaltar que a área de reparos terceirizados processa as peças para envio para 

reparo em outros países, como Canadá, Itália, Estados Unidos, Malásia, entre outros, dado que 
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a execução desses reparos de alta complexidade precisa ser realizada por empresas que possuem 

diversos certificados de capabilidade, fornecidos por diversas entidades aeronáuticas do mundo, 

como ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), FAA (Federal Aviation Administration), 

EASA (European Union Aviation Safety Agency) e CAAC (Civil Aviation Administration of 

China), dentre outras. 

Como observado, a célula de reparo no exterior executa processos essenciais para que 

a empresa analisada possa manter sua competitividade no mercado aeronáutico. Em linhas 

gerais, dentro da unidade de análise existem dois grandes processos que ocorrem 

simultaneamente: toda a parte de documentação e aquisição dos serviços de reparo, lidando 

com operações em sistemas, contato com os fornecedores e monitoramento do processo; e as 

etapas de movimentação física das peças, que ficam a cargo de um time operacional 

especializado. 

No quarto capítulo desse estudo, serão abordadas diversas ações que foram feitas a 

partir da aplicação da filosofia Lean e de suas ferramentas, visando à melhoria da unidade de 

análise. Desse modo, este estudo será realizado dentro do setor de Reparo no Exterior, 

estudando seu funcionamento atual e aplicando melhorias nos processos descritos, por meio do 

uso de ferramentas Lean. 

 

3.3 Procedimentos para a pesquisa bibliográfica 

 

3.3.1 Busca 

 

A busca dos fundamentos teóricos teve como objetivo, consoante as ideias de Turrioni 

e Mello (2012), realizar uma coleta de trabalhos científicos que fornecessem dados atuais e 

relevantes relacionados com o tema desejado.  

A busca deu-se em portais de pesquisa de periódicos, por meio do Portal Periódico 

CAPES, Scholar Google, bancos de teses e dissertações realizadas por universidades nacionais 

e internacionais reconhecidas, ambientes de busca de trabalhos realizados na área de 

engenharia, como Science Direct, Scielo e Emeral, além de repositórios de congressos de 

engenharia de produção. 

Foram utilizadas as seguintes palavras-chave: Maintenance Repair Overhaul, Aviation 

industry, MRO Aviation Industry, Lean, Lean philosophy, Lean manufacturing, Lean 

implementation, Lean case study, Lean in Aviation MRO.  
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3.3.2 Organização 

 

Nessa etapa, foram organizadas as referências coletadas seguindo a estrutura: 

• Tipo de referência (livro, artigo científico, tese, entre outros); 

• Título; 

• Autor(es); 

• Ano de publicação; 

Além disso, foi anexado um pequeno resumo do trabalho, com o fim de esclarecer o 

assunto de que a referência trata, facilitando a seleção posterior. 

 

3.3.3 Seleção 

 

A avaliação e seleção das fontes bibliográficas é de suma importância para garantir 

que, no projeto, sejam utilizadas apenas fontes confiáveis e de relevância no assunto estudado, 

visando garantir credibilidade nos resultados obtidos. 

Concluídas as pesquisas, houve a classificação do material bibliográfico coletado. 

Nesse momento, ocorreu a seleção das fontes e dos trabalhos com maior nível de 

aprofundamento, elevado grau de reconhecimento acadêmico, credibilidade e confiabilidade – 

tanto do autor como da organização que publicou o trabalho. Levou-se em conta, também, a 

proximidade com os assuntos abordados neste estudo. Assim, houve a seleção das referências 

que melhor pudessem auxiliar na busca de respostas às questões gerais e específicas deste 

trabalho. 

 

3.3.4 Leitura, anotação e análise crítica 

 

A leitura constitui uma das principais ferramentas para a adequada elaboração de um 

projeto, posto que, por meio desta prática, são coletados informações e dados relevantes para o 

andamento adequado do projeto. Existem algumas formas de leitura: (LIMA e MIOTO, 2007): 

 

• Leitura de reconhecimento do material bibliográfico – caracterizada por uma leitura 

rápida, cujo objetivo é localizar e selecionar o material que pode ser usado no projeto. 
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• Leitura exploratória – assim como a leitura de reconhecimento, este tipo de leitura é 

caracterizado por uma leitura rápida, usada para verificar se as informações e dados 

selecionados são relevantes ao projeto. 

• Leitura seletiva – determina o material que realmente será utilizado pelo grupo de 

pesquisa, determinando uma relação direta entre o que foi selecionado com o tema 

abordado no projeto. 

• Leitura reflexiva ou crítica – leitura na qual é realizado um estudo crítico do material. 

Momento em que o material selecionado é ordenado de acordo com a sua importância 

para o projeto.  

• Leitura interpretativa – é o momento mais importante e tem por objetivo relacionar as 

informações e dados encontrados na pesquisa com a solução do problema proposto. 

 

Nessa etapa, foi feita a leitura das referências, a análise do conteúdo lido, bem como a 

tomada de anotações, destacando as principais contribuições dos trabalhos nas fases aplicadas 

do projeto.  

 

3.3.5 Redação do relatório 

 

De acordo com Turrioni e Mello (2012), em trabalhos científicos, deve-se ter cuidado 

para que os assuntos sejam tratados de forma direta e simples. Objetividade, clareza e precisão 

devem ser conciliadas com lógica e continuidade das ideias, de forma a impedir que a sequência 

seja “quebrada” por considerações irrelevantes (TURRIONI e MELLO, 2012). Por isso, a 

redação do relatório foi feita de forma direta e objetiva, a fim de construir um texto fluido e que 

segue uma estrutura lógica.  

       Com as informações obtidas na pesquisa bibliográfica, foi possível fornecer um 

relatório que fortalecesse a base para a pesquisa de campo a ser realizada posteriormente.  

              Ademais, todo o texto foi estruturado de acordo com as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e seguiu todas as normas gramaticais e ortográficas da 

língua portuguesa. 

 

3.4 Procedimentos para a pesquisa de campo 
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Prodanov e Freitas (2013) destacam que, quanto à maneira pela qual obtemos os dados 

necessários para a elaboração da pesquisa de campo, é necessário definir um modelo conceitual 

e operativo para essa pesquisa. Deve-se levar em consideração o ambiente em que são coletados 

esses dados, bem como as formas de controle das variáveis envolvidas (PRODANOV e 

FREITAS, 2013). O elemento mais importante em um estudo de caso é o procedimento adotado 

para a coleta de dados (PRODANOV e FREITAS, 2013). 

Segundo Prodanov e Freitas (2013), o objetivo da pesquisa de campo é a coleta de 

informações e conhecimentos acerca de um problema para o qual procura-se uma resposta ou, 

ainda, a descoberta de novos fenômenos ou das relações entre eles. Em linhas gerais, a pesquisa 

consiste na observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem, na coleta de dados a eles 

referentes e no registro de variáveis que se presumem relevantes, a fim de analisá-los 

(PRODANOV e FREITAS, 2013). 

Salienta-se que, em razão de um termo de confidencialidade firmado com a empresa 

em que este estudo se realizou, alguns dados e informações relativos à companhia e aos projetos 

nela realizados foram ocultados e anonimizados. A assinatura do termo ocorreu em função do 

caráter confidencial de certas informações, por se tratarem de segredos negócio. 

 

3.4.1 Procedimentos para a coleta de dados 

 

Martins (2008) destaca que um estudo de caso é orientado para a busca de explicações 

e interpretações para situações da unidade de análise, a qual geralmente envolve fenômenos, 

processos e relações sociais complexos. Além disso, essa metodologia auxilia na elaboração de 

uma teoria explicativa do caso que possibilita condições para que sejam feitas inferências 

analíticas da realidade encontrada no estudo e de outros conhecimentos encontrados 

(MARTINS, 2008). 

Os procedimentos de coleta de dados aplicados nesse estudo tiveram como base três 

fontes de evidências principais: entrevistas, documentos e observação (YIN, 2015). Desse 

modo, por meio do contato com pessoas chave nos processos, análise documental e observação 

participante do autor, pode-se determinar o cenário atual além da proposição e execução de 

melhorias, os quais serão detalhados abaixo. 

Para isso, foram entrevistadas colaboradores e pessoas chave no processo, 

pertencentes aos departamentos de Planejamento e Controle da Produção, Logística Interna, 

Logística Externa, Célula de Envio para Reparo no Exterior, além das Gerências e clientes 

internos e externos à operação, nas quais os processos da unidade de análise acontecem. 
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Destaca-se também o uso de dados documentais sobre o processo da empresa e da 

unidade de análise, como por exemplo dados e informações sobre o desempenho, mapeamentos 

de processos, além de documentos e orientações internas da empresa  

Por fim, também foram realizadas observações do próprio autor, que atuou como um 

colaborador ativo dentro da empresa, tendo atuação seja como observador, membro de equipe 

ou líder de projetos nas iniciativas descritas no capítulo quarto desse trabalho. 

 

3.4.2 Procedimentos para a análise de dados 

 

A grande variedade dos dados coletados, conforme definição acima, foi analisada, 

visando (PRODANOV e FREITAS, 2013): 

• Descrever a situação da unidade de análise que esse estudo está investigando;  

• Explicar as variáveis causais dos fenômenos que forem observados; 

• Entender o processo e sua posição na cadeia de valor da empresa; 

• Utilizar os dados coletados a fim de avaliar a situação atual do processo e avaliar o 

impacto das mudanças e melhorias implementadas na unidade de análise. 

 

Ressalte-se que a análise de dados buscou resumir e explorar o máximo possível de 

informações pertinentes, a partir dos três pilares de coleta apresentados (entrevistas, análise 

documental e observação participante). 

Ademais, para realizar as análises da performance atual dos processos/áreas analisados 

nos projetos, bem como para mensurar os benefícios obtidos com as iniciativas, foi realizado o 

tratamento dos dados coletados. Desse modo, foi possível obter maior segurança nas conclusões 

alcançadas. 

Esse tratamento objetivou a retirada de conjuntos de dados considerados ‘pontos fora 

da curva’ (outliers), a partir da avaliação prévia dos mesmos antes da efetuação dos 

procedimentos de análise e avaliação. Além disso, também foram realizados procedimentos 

com a metodologia Gage R&R, a fim de garantir que as medições produzissem resultados 

confiáveis (BUENO, 2018).  

Realizou-se o estudo Gage R&R a fim de determinar quanto da variação dos dados a 

respeito da performance do processo estudado se deu aos sistemas de medição utilizados e 

quanto correspondeu às variações próprias do processo (influências ambientais diversas) e de 

seus atores (BUENO, 2018).  
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Destaca-se que tal procedimento é essencial para garantir uma base de dados confiável, 

a ser utilizada na obtenção de conclusões estatísticas condizentes com a realidade observada 

(LOPES, 2020).  
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4 RESULTADOS – ESTUDO DE CASO 

 

Neste capítulo, são apresentados e sumarizados os resultados obtidos no estudo de 

caso, realizado durante onze meses na unidade de análise e que foi detalhada no tópico 3.2.  

 

4.1 Filosofia e ferramentas Lean aplicadas à unidade de análise 

 

Os projetos descritos abaixo foram realizados durante 11 meses na unidade de análise, 

a partir de uma iniciativa que buscou otimizar suas operações, facilitar seus fluxos de processos 

administrativos e documentais, além de viabilizar a retirada das peças em menores tempos. 

Todas as ações têm como base a iniciativa de melhoria contínua, por meio da aplicação da 

filosofia e das ferramentas Lean. Foi necessário ocultar alguns dados e valores para 

exemplificação dos projetos abaixo, a pedido da empresa na qual esse estudo foi realizado, 

visando manter a confidencialidade de informações críticas. 

Ressalte-se que tais projetos foram realizados por equipes mistas, contendo 

colaboradores de diferentes áreas da empresa, destacando-se a Célula de Reparo no Exterior, 

Gerência de Reparo no Exterior (a qual coordena os times operacionais e administrativos do 

processo da unidade de análise) e participantes da área de Tecnologia da Informação. As 

ferramentas utilizadas para identificação dos desperdícios e melhorias realizadas na unidade de 

análise foram discutidas em reuniões com as equipes de projeto e implementadas junto com a 

gerência da área. 

Após a implementação, foram realizados diversos treinamentos para nivelar o 

conhecimento e apresentações internas para divulgação das melhorias executadas. Por fim 

foram realizadas coletas de dados visando medir indicadores de desempenho para mensuração 

dos benefícios obtidos, além de, conversas com colaboradores para avaliar os projetos além de 

realização de auditorias internas com especialistas em Lean da empresa para averiguação dos 

ganhos. 

Os projetos foram realizados conforme novas demandas surgiam na gerência de reparo 

no exterior, onde a primeira iniciativa (tópico 4.2), a qual visou otimizar o fluxo para geração 

e impressão da documentação das ordens, apresentou uma complexidade menor de 

implementação comparado com os demais e promoveu ganhos consideráveis na eliminação de 

movimentações físicas dos colaboradores e redução no consumo de papel. 

O segundo projeto (tópico 4.3) foi executado visando uma oportunidade de facilitar os 

processos de importação e exportação de peças, a qual permitiu uma alteração nos fluxos 
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alfandegários, reduzindo para apenas um fluxo. Tal mudança permitiu um ganho significativo, 

visto a redução de casos possíveis em um processo que por si só já é altamente complexo 

(importação e exportação de peças). 

Por fim, o terceiro projeto (tópico 4.4) objetivou criar uma ferramenta para gestão 

operacional e gerencial de toda as operações da unidade de análise. Apesar de sua alta 

complexidade e necessidade de envolvimento de diversas áreas da empresa, obteve grande 

sucesso e trouxe benefícios notáveis para a célula de reparo no exterior. 

Vale destacar que, com o aumento constante do número de motores recebidos pela 

empresa, os reparos terceirizados também crescem, consequentemente. Desse modo, foi 

observado um aumento anual de 10,5% nos reparos realizados em outros países, perfazendo 

cerca de 80% de aumento de peças enviadas ao exterior em 6 anos. 

Destarte, esses projetos ganham ainda mais importância e relevância quando se 

considera que, cada vez mais, a produtividade e eliminação de desperdícios é vital para 

manutenção da efetividade da área de reparos terceirizados. Nos próximos tópicos, são 

apresentados os projetos realizados e os benefícios obtidos com eles. 

 

4.2 Projeto para otimização do fluxo de geração da documentação 

 

a) Contexto do projeto 

Após a recepção da peça na Célula, é necessária a emissão de documentações, as quais 

serão utilizadas em procedimentos internos, nas empresas contratadas para a execução dos 

reparos e, também, em processos aduaneiros e alfandegários. Alguns destes são: 

• Geração de ordem de compra no sistema ERP (Enterprise Resource Planning) 

da empresa; 

• Relatórios técnicos com especificações técnicas da peça e das ações corretivas 

necessárias; 

• Documentos necessários para o processo de exportação e importação da peça. 

 

Além dessas documentações, a peça necessita ser embalada em caixa própria para o 

transporte até a empresa terceirizada que irá executar o reparo. Todos esses procedimentos 

documentais e de embalagem são coordenados pela Célula de Reparo no Exterior. 
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b) Problemas identificados 

Em reuniões do time operacional, que cuida da movimentação física e embalamento 

das peças, com o time administrativo, responsável pela aquisição dos reparos e geração de toda 

a documentação necessária, foi identificado que diversas operações documentais eram 

executadas de forma manual dentro do sistema ERP da empresa, o que onerava tanto o time 

operacional quanto o time administrativo. Além disso, existia uma etapa onde a documentação 

era levada de forma física de uma sala para outra. Além disso, o processo dependia de dois 

times diferentes para acontecer. Isso gerava ruído na comunicação, além de mais uma etapa a 

ser processada.  

Outro ponto de problema era a gestão de diversas folhas de documentação, já que elas 

eram impressas automaticamente pelo sistema e, depois, era preciso selecionar as que se 

aplicavam, descartando as demais.  

Com a identificação dessa necessidade, a gerência da área designou uma equipe de 

projeto, composta por membros do time administrativo e do time operacional da célula de 

reparo no exterior, o autor deste trabalho e colaboradores do setor de tecnologia da informação, 

para atuar nesse projeto de melhoria contínua. O grupo mapeou o processo, identificou os 

pontos onde existiam ruídos de comunicação, movimentações desnecessárias e desperdício de 

folhas de papel, dado a impressão automática de documentos desnecessários. 

A figura 29 apresenta de forma gráfica o processo antes das ações de melhoria 

realizadas. 

 

Figura 29 – Processo de geração da documentação antes das melhorias 

 

 

Legenda 

 Time A – Operacional 

 Time B – Administrativo 

 Envio de documentação manual de forma eletrônica  

 Envio de documentação de forma física 

 

Fonte: Autoria própria. 
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c) Soluções executadas e benefícios obtidos 

Utilizando os conceitos de fluxo de valor e fluxo contínuo da filosofia Lean, para as 

etapas dentro do sistema ERP, foram desenvolvidos dois ‘scripts’ para automatizar a realização 

de procedimentos documentais, além de personalizações dentro do ERP da empresa, visando 

facilitar a comunicação entre as áreas. Ademais, todas as etapas nas quais a documentação era 

movida fisicamente de um local para outro foram substituídas pelos scripts ou por comunicação 

via e-mail, eliminando movimentações desnecessárias (“waste”). 

Visando padronizar o processo, utilizando a ferramenta de Trabalho Padrão (“standart 

work”), foram criados padrões para as operações que não podiam ser automatizadas. Com a 

criação e validação desses padrões pela gerência da área, foram executados treinamentos, para 

que todas as áreas e colaboradores envolvidos pudessem entender e realizar o “standard work” 

da forma correta. 

Desse modo, foi possível eliminar algumas operações, além de movimentações físicas 

desnecessárias de documentos entre as áreas e a criação de um trabalho padrão a ser seguido 

nesse processo. O processo novo pode ser observado abaixo na figura 30. 

 

Figura 30 – Processo de geração da documentação após as melhorias realizadas 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Com tais melhorias, automatizações e eliminação de etapas do processo, foi possível 

retirar qualquer movimentação de documentos entre as áreas, além de uma redução de 198 
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minutos por dia para os times envolvidos, perfazendo cerca de 950 horas anuais de economia 

(savings) em tempo.  

Vale ressaltar que tal ganho de tempo desencadeou diversos outros benefícios, como 

redução de custos, maior tempo para a execução de outras tarefas e um processo com fluxo 

mais fluido e com menos interrupções. 

Além disso, foi possível economizar 120 mil folhas de papel anualmente, visto que as 

folhas desnecessárias não eram mais impressas e existiam documentos que eram impressos 

apenas para a comunicação entre as áreas e que, com a comunicação de forma digital, não eram 

mais necessários de serem impressos. 

 

4.3 Projeto para alteração nos fluxos de importação e exportação de peças 

 

a) Contexto do projeto 

Os processos de importação e exportação de materiais são altamente complexos e 

possuem diversos procedimentos possíveis de serem realizados. Desse modo, além de toda a 

complexidade dos reparos, da operação, de viabilizar reparo de peças em diversos países em 

vários continentes, os regimes aduaneiros adicionam outro nível de complexidade a toda essa 

operação. 

Destarte, terceirizar o reparo e a manutenção de peças aeronáuticas por si só já é uma 

operação altamente complexa. Quando adicionada a complexidade de processos da Receita 

Federal brasileira e das receitas de diversos países, são necessários controles e processos que 

permitam um fluxo que viabilize toda essa operação. 

Após a gerência e time administrativo da área de reparo no exterior identificarem a 

possibilidade de utilizar um único regime de importação para todas as suas atividades, foi criado 

um grupo de trabalho, também com participantes da logística externa e do time de tecnologia 

da informação, para avaliar a possibilidade e os possíveis ganhos com a simplificação desse 

processo. Nesse projeto, o autor desse trabalho teve atuação como observador participante, a 

fim de contribuir com ideias e sugestões. 

Utilizando os princípios da filosofia Lean, foram realizados diversos mapeamentos de 

processo e de fluxo de valor, visando mapear as mudanças necessárias no processo, além de 

identificar quais etapas poderiam seriam eliminadas.  
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b) Problemas identificados 

Ao identificar a necessidade de terceirizar um reparo em uma peça, ela precisará 

passar, em grande parte dos casos, por um processo de exportação e por um processo de 

importação (exceções podem ser, por exemplo, quando a peça é sucateada no exterior ou 

quando ocorre algum extravio em algum dos trânsitos). Desse modo, abaixo serão delineados 

os problemas para cada um dos processos, identificados pelo grupo de trabalho que conduziu 

esse projeto. 

 

• Exportação 

Cada processo de exportação necessitava da confecção de documentações específicas. 

Desse modo, o time administrativo precisava atuar caso a caso junto com o time operacional a 

fim de realizar o processo de exportação corretamente. 

Ademais, cabe destacar que existem diversos tipos de contrato para a manutenção de 

motores, os quais são definidos diretamente com as linhas áreas. Por exemplo, existem contratos 

para aquisição de revisão de motores de forma esporádica e outros contratos de leasing de 

motores, funcionando como se fossem contratos de aluguel dos motores, similar ao aluguel de 

um carro, em que os custos da manutenção planejada já estão inclusos. Ressalte-se que cada 

tipo de contrato limita as opções de processos aduaneiros a serem executados. 

Como observado, se trata de um processo de altíssima complexidade, além de 

apresentar diversas opções e preenchimentos em sistemas da empresa e contato com os diversos 

fornecedores, a fim de que não ocorresse nenhum problema na exportação das diversas peças.  

Por conseguinte, tais processos demandavam muito tempo do time administrativo e do 

time operacional, além de interromper o fluxo de procedimentos documentais e de embalagem 

do time operacional. 

 

• Importação 

Os processos de importação de peças que tiveram seu reparo terceirizado possuíam um 

status bem similar ao de importação, adicionando ainda maior complexidade, haja vista as 

diversas possibilidades de regimes aduaneiros para a importação de materiais. A título de 

curiosidade, convém destacar que era possível importar um material por cerca de 6 regimes de 

importação diferentes, sendo a escolha limitada, por exemplo, pelos fornecedores e pelo tipo de 

contrato de revisão do motor adotado. Além disso, cada um dos regimes requisitava documentos 

específicos. 
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Ademais, eventuais problemas no processo de importação poderiam expor a empresa 

a riscos junto à alfandega brasileira, podendo gerar a perda das certificações por ela conferidas 

e dificultando os trâmites junto à Receita Federal, uma vez que tais certificações facilitam o 

processo alfandegário da companhia. 

 

c) Soluções executadas e benefícios obtidos 

Após a identificação da opção de realizar todos os procedimentos de importação em 

um único regime de importação, foram necessárias diversas mudanças nos processos utilizados 

pela empresa. 

Pode-se destacar as mudanças necessárias nos sistemas utilizados pela empresa, 

principalmente em seu sistema ERP, além da geração de documentos e controles internos 

utilizados para monitorar o processo e a comunicação entre as diversas áreas. 

Para o processo de importação, a partir do novo regime adotado, foram criados 

documentos padrões além de processos padrões a serem realizados, os quais simplificaram 

drasticamente o processo, tendo impacto direto no seu fluxo. 

Para os processos de exportação, também foram criados padrões de documentos, além 

de um processo padrão para todas as peças, reduzindo o número de passos e de exceções que 

poderiam ocorrem. Além disso, com um trabalho padrão estabelecido, foi possível mensurar o 

desempenho e identificar problemas que não eram visíveis, devido à falta de padrão.  

Como resultado, o processo começou a ocorrer de forma mais automatizada, 

necessitando menos interferência do time administrativo, melhorando o fluxo desses 

procedimentos. 

Por causa da complexidade que caracteriza a implementação de todas essas ações, não 

foi possível realizar medições para mensurar as economias (savings) de tempo e custo, visto 

que a conclusão da implementação do novo processo coincidiu com o término deste projeto. 

Ainda assim, em entrevistas realizadas com a equipe do projeto e com os times administrativo 

e operacional, foram reportados ganhos notáveis de produtividade, obtidos com as 

padronizações e eliminação de operações. 

 

4.4 Projeto para construção de ferramenta para gerenciamento visual de envios 

 

a) Contexto do projeto 

Assim que o motor chega na empresa para ser desmontado, o time de engenharia de 

motores realiza inspeções iniciais para determinar qual será o nível de manutenção daquele 
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motor. Com essa primeira avaliação, o motor ganha diversos níveis de desmontagem, referentes 

aos seus diversos módulos. 

Para cada motor a ser desmontado, o time operacional da Célula de Reparo no Exterior 

avalia de forma individualizada quais as peças que serão enviadas para reparo fora da empresa 

e quais peças existem também esse risco, mas que passarão por uma inspeção a fim de 

determinar tal necessidade. 

Tendo em vista que o atual controle do processo era realizado de forma manual e não 

possibilitava uma gestão fácil de quais peças estavam em processo e quais eram os seus status, 

a gerência da área solicitou que a área administrativa avaliasse novas formas para realizar o 

controle do processo. 

Desse modo, a gerência da área escolheu um grupo de trabalho, composto por 

membros do time operacional e administrativo da área de reparo no exterior, e que teve como 

gerente do projeto o autor desse trabalho. Além disso, foram designados colaboradores da área 

de tecnologia da informação para auxiliar na coleta de informações diretamente do sistema ERP 

da empresa. 

Como uma primeira etapa, foram realizados mapeamentos a fim de entender, para cada 

tipo de motor aeronáutico, quais peças poderiam ter seu reparo terceirizado, além de em quais 

áreas as mesmas teriam que ser processadas internamente, como por exemplo, logística interna, 

áreas de limpeza e áreas de inspeção. Destarte, foram identificados que poderiam ocorrer dois 

tipos de processo – ‘sujo’ (dirt) e ‘inspecionado’ (inspected) – para as peças que poderiam ter 

seu reparo terceirizado, os quais serão detalhados abaixo. 

Desse modo, a figura 31 apresenta, de forma visual, o processo inicial, desde a chegada 

do motor e o início de sua desmontagem até o envio das peças para reparo terceirizado no 

exterior. 
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Figura 31 – Fluxo para envio das peças a serem reparadas no exterior 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Como observado no diagrama, após a definição do nível de manutenção a ser 

executado no motor, o time da Célula identifica e comunica quais as peças que serão reparadas 

no exterior (processo Dirt) e quais serão submetidas a inspeções, para que se defina se haverá 

a necessidade de terceirização dos reparos necessários (processo Inspected). Tais processos 

apresentam as seguintes características: 

• Processo Dirt: como o próprio nome sugere, as peças são enviadas “sujas”, ou 

seja, não é realizado nenhum processo nessas peças antes de seu envio para 

reparo no exterior.  

o Tal processo acontece porque, dependendo da desmontagem definida 

para um módulo do motor, existem peças que obrigatoriamente 

precisam ser inspecionadas ou reparadas com maquinários e 

procedimentos muito específicos, que não existem na empresa. 

o O objetivo de realizar a operação dirt é ganhar o máximo de tempo 

possível para que tais peças possam ser enviadas aos locais de reparo, 

sejam inspecionadas, reparadas e retornem em uma janela de tempo 

adequada para retornar para a montagem do motor, junto com as peças 

reparadas internamente na companhia. 

• Processo Inspected: tal processo pode acontecer nos seguintes casos: (a) há 

peças previamente definidas por definições de regulamentações do cliente ou 
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de órgãos aeronáuticos; (b) não se sabe ao certo qual é o dano da peça e se ela 

ainda pode ser reparada; (c) o custo é menor, considerando os custos de 

transporte, se realizado de forma terceirizada; (d) o tempo de execução do 

reparo é menor se feito de forma terceirizada, considerando o tempo de 

transito; (e) dependendo do resultado da inspeção, o reparo pode ser realizado 

internamente pela própria empresa. 

o As peças que passam por esse processo ganham prioridade total em 

comparação com as demais peças que serão inspecionadas no motor, 

sendo responsabilidade da célula de reparo no exterior fornecer os 

comandos necessários para cada área para que tal priorização aconteça. 

 

b) Problemas identificados 

Utilizando os conceitos da filosofia Lean, como fluxo contínuo, identificação e 

eliminação de desperdícios, trabalho padrão, gerenciamento visual (“visual management”) e 

poka yoke, foram desenvolvidas diversas iniciativas, as quais são detalhadas abaixo, as quais 

objetivaram a melhoria contínua de tais processos da unidade de análise. 

Como relatado, a metodologia de controle utilizada pela empresa era feita de forma 

totalmente manual e sem auxílio de nenhuma automatização ou feedback do sistema ERP da 

empresa. Tal controle não possibilita o acompanhamento de forma fácil e onera o time 

operacional com a atualização do status de cada peça e de cada motor. A título de curiosidade, 

existem períodos nos quais mais de cinco motores estão em processo de desmontagem, sendo 

que, em cada um, podem existir de 10 a 30 peças e componentes a serem controlados pelo time 

de reparo no exterior.  

A figura 32 exemplifica uma das planilhas utilizadas para controle desse processo. No 

exemplo mostrado, os nomes de identificação das peças e dos motores foram anonimizados a 

pedido da empresa, para manutenção da confidencialidade de seus processos internos. 

  

 

 

 

 

 

 



71 

Figura 32 – Controle antigo utilizado pela empresa para controle das peças que seriam enviadas para reparo no 

exterior 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Como exemplo, em um cenário de produção normal, existiam de 100 a 150 peças a 

serem acompanhadas por semana, as quais eram submetidas a processos em diversas áreas e 

com prazos diversos a serem cumpridos. Ademais, todos esses dados eram armazenados em 

uma planilha comum, em que, para cada motor, existia uma aba, perfazendo por volta de 450 

arquivos ao fim de um ano. 

Além de exigir um grande esforço manual para atualização dos dados e gestão de toda 

essa informação, cabe destacar que tal controle não permitia o gerenciamento de forma fácil e 

visual do(a): 

• controle de peças semelhantes; 

• identificação rápida e fácil do status de uma peça em específico; 

• identificação rápida do status de um motor, indicando: 

o peças que já foram enviadas; 
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o peças que estão em processo, mas dentro do prazo; 

o peças que estão em processo, mas já perderam seu prazo; 

• geração de reports de performance de uma área, como limpeza_01, 

limpeza_02, inspeção_01, inspeção_02, indicando quais peças estavam em 

processo e quais estavam atrasadas e precisavam ser priorizadas. 

 

c) Soluções executadas e benefícios obtidos 

Após a identificação de todos os problemas pela equipe do projeto, foi definido um 

plano de ação, em conjunto junto com a gerência da área, a fim de otimizar a operação e facilitar 

todos esses processos em duas esferas: 

 

1. Operacional 

a. Automatizar os controles, a fim de facilitar os processos do dia a dia, além de 

eliminar etapas e processos que geram perdas (tempo, movimentação, 

comunicação, entre outros), além de otimizar a comunicação da célula com as 

diversas áreas com as quais faz interface; 

b. Geração de relatórios operacionais para acompanhamento diário da produção, 

como por exemplo: 

i. Performance das áreas, indicando as peças em processo e as peças 

atrasadas, a fim de definir a priorização dos envios; 

ii. Automatização da comunicação, visando eliminar processos; 

2. Estratégica - acompanhar a performance de: 

a. Tipos de motores, visando adequar os prazos para atender aos objetivos globais 

de performance da companhia; 

b. Tipos de peça, verificando se os prazos especiais têm acontecido e quais 

precisam ser revisados, seja para encurtar ou estender os deadlines; 

c. Áreas, fazendo o acompanhamento da performance de todas as áreas envolvidas, 

identificando possíveis oportunidades de melhoria. 

 

A partir da definição dos objetivos do projeto, foram definidas duas frentes de ação: i) 

construção de uma ferramenta para gestão operacional, de forma mais automatizada; e ii) o 

desenvolvimento de um painel automatizado para acompanhamento em tempo real da operação, 

retirando dados do ERP, além de identificação de oportunidades de melhoria. 
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i. Ferramenta operacional 

 

A figuras 33, 34 e 35 foram retiradas da ferramenta desenvolvida, a fim de 

exemplificar como foi seu processo de construção e como ela é utilizada na prática. A primeira 

etapa é o “cadastro” das peças do motor dentro da ferramenta. Como explicado anteriormente, 

a partir da definição de qual será a extensão do reparo do motor a ser analisado, o time da célula 

identifica quais peças irão para o processo ‘dirt’ e quais irão para o ‘inspected’. A partir dessa 

definição, os dados básicos do motor (versão, número (‘ESN’ – Engine Serial Number) e 

cliente) são inseridos, junto com as peças.  

Ao salvar na ferramenta, tais dados são processados e salvos em um banco de dados 

local da ferramenta e, automaticamente, é enviada uma comunicação para todas os stakeholders 

e departamentos da empresa envolvidos. 

Foram mapeados todos os possíveis processos e exceções para cada peça que pode, 

eventualmente, ter seu reparo terceirizado para todas as versões de motores. A partir desse 

mapeamento, inseriu-se tais opções dentro da ferramenta, a qual recebeu um layout similar ao 

controle anterior utilizado pela empresa, a fim de facilitar a adaptação para o uso do time, 

conforme observado na figura 33. 
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Figura 33 – Novo controle automatizado para controle dos envios pela área – parte 01 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Com os motores inseridos na ferramenta, a gestão de todas a peças em processo passa 

para outra tela, onde são apresentadas: i) todas as peças com pendências/atrasos que já perderão 

seu prazo inicial e demandam maior priorização; e ii) as peças que possuem dealine nos 

próximos seis dias. 

A figura 34 mostra um exemplo de como é feito o acompanhamento de peças que já 

perderam seu prazo inicial. 
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Figura 34 – Novo controle automatizado para controle dos envios pela área – parte 02 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Na figura 35, é apresentado um exemplo de como é realizado o controle das peças que 

serão enviadas nos próximos dias. Ressalte-se que cada peça pode receber comentários e 

atualizações de status personalizados, a fim de facilitar o controle e a gestão.  

 

Figura 35 – Novo controle automatizado para controle dos envios pela área – parte 03 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Tal controle é alimentado pela base de dados da ferramenta, que armazena todas as 

peças, seus status e atualização de comentários. Além disso, foram inseridas diversas 

automações para inserir dados básicos na ferramenta, como data e hora, além de lógicas para 

classificação do status das peças. Também foram realizados diversos ‘poka-yokes’ para garantir 

o correto e completo preenchimento de todas as informações. 
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Há que se observar, ainda, que a ferramenta, ao receber a indicação de que uma peça 

já foi enviada para reparo em outro local, retira da tela de controle a informação e armazena em 

um banco de dados todas as informações, a fim de garantir a rastreabilidade das operações e a 

geração de dados para análises, quando necessário. 

 

ii. Painel para gestão de indicadores 

 

A fim de cumprir o segundo objetivo do projeto, foi desenvolvido um painel para 

gestão e acompanhamento de todo o processo. Tal painel foi desenvolvido em conjunto com a 

área de Tecnologia da Informação da empresa que realizava consultas diretamente nas tabelas 

de dados do ERP. 

Após a desmontagem de uma peça, esta recebia uma designação que seria enviada 

diretamente para a célula (processo dirt) ou que teria que ser inspecionada pelas áreas 

necessárias antes da decisão de terceirizar o seu reparo (processo inspected). 

Aproveitando o estudo feito anteriormente, para identificação de quais etapas, 

processos, limpezas e inspeções cada peça (de cada linha de motor) teria que passar, foram 

desenvolvidas lógicas de classificação automáticas, a fim de que o sistema classificasse quais 

peças deveriam ser acompanhadas pela célula de reparo no exterior.  

A partir de tal classificação, uma consulta utilizando SQL (Structured Query 

Language) era realizada nos bancos de dados do ERP da empresa, a qual retornava as seguintes 

informações: 

• Número de série da peça; 

• Nome; 

• Centros de trabalho em que a peça seria processada; 

o Data e hora do início e fim do processamento pela área; 

▪ Caso o centro de trabalho retornasse sem data de início e fim 

de processamento, sabia-se que a peça ainda passaria por ele; 

▪ Caso o centro de trabalho viesse somente com a data de início 

do processo, a peça estaria sendo processada naquela área no 

momento da consulta; 

▪ Caso o centro de trabalho retornasse com datas de início e fim, 

o processo daquela área já estava concluído; 

• Número da ordem de compra de reparo terceirizado; 
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▪ Caso o valor retornasse vazio, era um indicativo de que a peça 

ainda não possuía toda a documentação registrada e correta no 

sistema, ou de que ainda estava passando por inspeções. 

 

A partir da estruturação de todos esses dados, foram realizadas diversas validações, 

correções e melhorias, a fim de garantir a correta modelagem dos dados. Com a maturidade 

necessária, a segunda etapa consistiu em realizar a construção de todas as visualizações, para 

transformação desses dados em informações relevantes e úteis para diversos níveis da empresa.  

Incialmente, foi desenvolvido um relatório que mostrava todas as peças que eram 

destinadas à célula de reparo no exterior diretamente após a desmontagem do motor (processo 

dirt). Também eram mostradas as peças que eventualmente poderiam teriam seu reparo 

terceirizado, dependendo do resultado de uma inspeção e da extensão de seu dano (processo 

inspected). Tal relatório era atualizado dinamicamente, conforme as inspeções e 

movimentações aconteciam em cada peça. Além disso, a ferramenta permitia que fosse 

indicado, de forma fácil e visual, em qual local a peça se encontrava em processo e quais eram 

os próximos passos. 

Posteriormente, foi adicionado nesse relatório informações sobre o desempenho de 

cada área. Assim, era possível acompanhar o desempenho de áreas, indicando se elas estavam 

cumprindo os prazos estipulados de processamento. 

Desse modo, o relatório operacional conseguia dar a todos os envolvidos no processo 

do dia a dia as seguintes informações essenciais para a correta execução e priorização das 

operações. 

• Para a célula de reparo no exterior: 

o Por motor, indicando o status de todas as suas peças; 

o Por tipo de peça, caso alguma atuação específica fosse necessária; 

o Por área, indicando a performance de cada área e quais os status das 

peças que lá estavam sendo processadas; 

• Para cada área de processamento (como inspeção e limpeza) 

o Quais as peças teriam que ser processadas naquele dia; 

o Por status, indicando quais peças estavam atrasadas. 

 

Na figura 36, é dado um exemplo, com dados fictícios, de como eram apresentadas as 

informações no relatório operacional. Como pode ser observado no quadrado em destaque, à 
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direita na figura (“Em atraso”), tal informação era obtida em tempo real, ao clique em um dos 

status de uma área desejada.  

Desse modo, o relatório apresentava, em poucos cliques, informações que antes 

levavam horas para serem obtidas, visto que não existiam os dados e nem as ferramentas 

necessárias para tal. Vale destacar que diversos filtros podiam ser aplicados, como por exemplo, 

utilizando como filtro um motor específico. Conforme apresentado na figura 36, ao clicar no 

motor 421, o status de todas as áreas eram atualizadas. Na área 4, por exemplo, não existiriam 

peças desse motor em atraso (somente dos motores 418 e 284). 

 

Figura 36 – Relatório interativo (atualizado automaticamente e em tempo real pelo ERP) 

 

Legenda: 

 Verde: peça dentro do prazo 

 Amarelo: peça nos últimos dois dias do prazo 

 Vermelho: peça que já perdeu o prazo 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Além disso, ao clicar novamente, agora em uma peça, o operador conseguia receber 

do sistema informações específicas, indicando por quais áreas passou, seu desempenho em cada 

uma delas, se os prazos foram atendidos e, ainda, por quais outras áreas o componente ainda 

teria que passar. 

Ademais, tal relatório era gerado em tempo real. Atualizando a página web, os dados 

eram coletados novamente do ERP, garantindo dinamicidade na operação. 
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Também foi desenvolvido um relatório para acompanhamento gerencial, visando a 

obtenção de informações no nível tático e estratégico. Nesse relatório, eram apresentadas, de 

forma qualitativa e quantitativa: 

• Histórico do desempenho de cada área; 

• Desempenho do processamento por peça; 

• Avaliação do impacto do processo de documentação no envio das peças; 

• Possíveis oportunidades de melhoria; 

• Dados e indicadores para avaliações específicas. 

 

Desse modo, além de todos os benefícios obtidos já apontados com o desenvolvimento 

da ferramenta e dos relatórios, ainda se pode destacar: 

• A eliminação de diversos processos de comunicação, como a comunicação 

inicial, acompanhamento dos status de peças específicas por e-mails e telefone; 

• A padronização da geração de dados e das comunicações internas da empresa; 

• Melhoria de 20% no atendimento ao prazo de todo o processo; 

• Além de ferramentas assertivas para realização do controle do processo. 

 

Vale ressaltar que tal projeto foi escolhido como o “Kaizen do ano: Inovação | 2020”, 

em uma competição interna onde estavam participando mais de 1.500 projetos de melhoria, os 

quais foram implementados no decorrer daquele ano. 
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5 CONCLUSÃO 

 

5.1 Conclusões 

 

O presente trabalho objetivou realizar um estudo sobre a aplicação da filosofia Lean 

na indústria de manutenção, reparo e revisão aeronáutica, aplicando suas ferramentas na gestão 

terceirizada da manutenção de peças aeronáuticas críticas. O presente projeto teve a seguinte 

questão central: “Como aplicar a filosofia Lean na gestão da terceirização da manutenção de 

peças aeronáuticas críticas?”.   

Conclui-se que, por meio dos resultados de diversas iniciativas realizadas, descritas no 

decorrer deste trabalho, a aplicação da filosofia e ferramentas Lean nessa indústria é altamente 

adequada e benéfica, além de trazer resultados positivos à unidade de análise e a empresa na 

qual esse estudo foi realizado. 

Nesse capítulo, são apresentadas as conclusões do projeto por meio das respostas às 

questões desse estudo, além da apresentação dos resultados, compilação dos ganhos dos 

projetos realizados na unidade de análise. Por fim, será feito o direcionamento para trabalhos 

futuros. 

Como conclusão deste trabalho foi possível responder de forma completa e abrangente 

aos questionamentos relativos aos processos de revisão de motores aeronáuticos da empresa, 

descrevendo e exemplificando em detalhes as etapas e como acontecem os processos de revisão 

de motores aeronáuticos na companhia.  

Além disso, foram apresentadas diversas iniciativas realizadas e os resultados obtidos, 

respondem os questionamentos de “Como aplicar a filosofia Lean na unidade de análise?” e de 

“Como aplicar as ferramentas Lean nos processos de terceirização da manutenção de peças 

aeronáuticas críticas da unidade de análise?” Por fim, abaixo são sumarizados os benefícios 

obtidos, a fim de responder à pergunta “Quais são os benefícios obtidos com essas aplicações?” 

Como observado, a aplicação das ferramentas Lean na unidade de análise e nos 

processos de terceirização apresentou diversos resultados positivos, como por exemplo: 

• Melhoria em 20% no atendimento dos prazos relativos ao processo da célula 

de reparo no exterior; 

• Desenvolvimento de ferramentas para permitir a gestão visual da produção e 

processos na célula de reparo no exterior; 
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• Geração automatizada tanto de relatórios operacionais, para acompanhamento 

diário da produção, como de painéis para gestão de indicadores nos níveis 

tático e estratégico, facilitando a identificação de oportunidades de melhoria; 

• Economia de 120 mil folhas de papel por ano, trazendo ganhos não somente 

monetários como também ambientais; 

• Mapeamento detalhado de como ocorre o processo de criação de valor na 

unidade de análise; 

• Mapeamento do fluxo dos processos das peças que terão seu reparo 

terceirizado; 

• Economia (“savings”) de 950 horas anuais, com a eliminação de 

movimentações físicas e de processos operacionais e administrativos; 

• Padronização da geração de dados e das comunicações internas da empresa; 

• Desenvolvimento de “trabalhos-padrão” para diversos processos da unidade de 

análise; 

• Diversas automatizações na geração de documentos e relatórios. 

 

Além disso, foi possível claramente constatar os benefícios da aplicação da filosofia e 

das ferramentas Lean na indústria de MRO aeronáutica, além de seus processos internos e 

aqueles que são terceirizados.  

Cabe ainda destacar que, também para os serviços executados nessa indústria, tais 

ferramentas se mostraram altamente confiáveis, gerando impacto positivo. Todos esses dados 

corroboram as literaturas e estudos que fundamentam esse projeto. 

 

5.2 Recomendações 

 

Como visto, a filosofia Lean e suas ferramentas são altamente benéficas para que as 

indústrias possam ter sustentabilidade no mercado, além de auxiliar na obtenção e manutenção 

de vantagens competitivas.  

Desse modo, esse conceito pode ser combinado com tecnologias de previsão e 

inteligência artificial, a fim de desenvolver ferramentas que possam realizar previsões, com 

base no desempenho recente ou histórica das áreas, sejam os processos realizados internamente 

ou de forma terceirizada. 
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Além disso, a extensão das aplicações da filosofia Lean nos processos de supply chain 

de MRO aeronáutico para os processos de terceirização de reparos, como trânsito internacional 

das peças e identificação de outras possibilidades de terceirização, podem estender os 

benefícios de sua aplicação nesse segmento. 
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