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RESUMO 

 

A implantação de sistemas de gestão da produção enxuta sempre teve grande tendência na 

aplicação de técnicas e ferramentas, e por consequência as atividades de capacitação das 

organizações são desenvolvidas para as novas competências que vão além do foco nas 

ferramentas tradicionais da produção enxuta. A fim de compreender e analisar a maneira 

como as empresas estão capacitando seus funcionários em produção o estudo compara o 

processo de capacitação realizado pela Mercedes-Benz do Brasil (Daimler) que contém 

treinamento e desenvolvimento de projetos alinhados à estratégia corporativa com o modelo 

de práticas primárias e capacitadoras do LEM, o qual é uma iniciativa do MIT e serve como 

referência na implantação dos princípios e práticas da produção enxuta. O trabalho foi 

desenvolvido com a revisão bibliográfica que contém o histórico da produção enxuta, o 

modelo LEM e outros modelos de academia lean, e em seguida foi feito o levantamento de 

dados da empresa em estudo com o histórico da implantação lean, a estrutura do programa de 

capacitação lean e o estudo da Matriz de Habilidades Lean (MHL). Com base nas matrizes de 

habilidades de cada modelo foi desenvolvido um estudo comparativo das relações e a 

identificação de aderências entre as práticas dos dois modelos, análise de especialistas lean e 

por fim os principais resultados. Esses resultados foram: a identificação de “gaps” relevantes 

entre as práticas dos dois modelos, como liderança, desdobramento de objetivos e os 

resultados que são muito mais aplicadas no modelo corporativo; e o foco no desenvolvimento 

de carreira dos especialistas lean e demais funcionários envolvidos com lean que são mais 

presentes nas práticas capacitadoras do LEM. O trabalho ainda apresenta uma discussão dos 

resultados em relação a algumas dimensões organizacionais tais como liderança, 

comunicação, planejamento, foco em resultados, desdobramentos de objetivos, bem como a 

importância de um programa estruturado de capacitação lean para tornar cada vez mais efetiva 

a prática da abordagem lean na organização. 
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ABSTRACT 

 

The implementation of lean production management systems always had big trend in the 

application of techniques and tools, and therefore the training activities of the organizations 

are developed for the new skills that go beyond the focus on traditional tools of lean 

production. In order to understand and analyze how companies are empowering their 

employees in production the study compares the training process carried out by Mercedes-

Benz do Brazil (Daimler) that contains training and development projects aligned with 

corporate strategy with the model practices primary and enabling the LEM, which is an 

initiative of MIT and serves as a reference in the implementation of the principles and 

practices of lean production. The work was developed with the literature review that contains 

the history of lean production, the LEM model and other models of lean gym, and then was 

made the company's data collection while studying the history of lean implementation, the 

program structure lean training and the study of Lean Skills Matrix (LSM). Based on arrays of 

skills of each model was developed a comparative study of the relationship and the 

identification of adhesions between the practices of the two models, analysis of lean experts 

and finally the main results. These results were: the identification of "gaps" between the 

relevant practices of the two models, such as leadership, split goals and results that are much 

more applied in the corporate model; and the focus on career development of lean experts and 

other employees involved in lean are more present in practices enabling the LEM. The work 

also presents a discussion of the results on some organizational dimensions such as 

leadership, communication, planning, focus on results, goals developments as well as the 

importance of a structured program of lean training to become increasingly effective in 

practice lean approach in the organization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A capacidade de reduzir custos unitários e aumentar significativamente a qualidade do 

produto e do processo, e ao mesmo tempo oferecer uma grande variedade de produtos faz 

com que a produção enxuta reúna o melhor da produção artesanal e da produção em massa 

(WOMACK; JONES; ROSS, 1992), o que a torna um modelo de referência de sistema de 

produção para as empresas manufatureiras.  

 Isso se deve principalmente aos exemplos de sucesso da Toyota, bem como de outras 

empresas que seguiram essa referência em setores como o têxtil, de alimentos, farmacêutico, 

de construção, aeroespacial, entre outros. O entendimento da abordagem lean pelo ocidente 

iniciou com o foco na aplicação de ferramentas (OHNO, 1997; SHINGO, 1996), passando 

pelo foco em princípios (WOMACK; JONES; ROSS, 1992), regras de operação (SPEAR; 

BOWEN, 1999), chegando em bases para uma estrutura de capacitação (LAI – Lean 

Aerospace Initiative, 1992) que engloba todos os enfoques anteriores. 

 Muitas multinacionais de manufatura introduziram programas de capacitação para 

toda sua rede global, pois além de fazerem parte da sociedade moderna é uma característica 

marcante da cultura atual. Estes programas exigem alto nível de investimento financeiro em 

qualificação de profissionais, e os resultados esperados muitas vezes são difíceis de atingir, 

principalmente quando se há plantas do mesmo grupo em diversos países com diferentes 

níveis de maturidade lean, leis trabalhistas locais, acordos coletivos, além das diferentes 

situações políticas, econômicas e culturais. Portanto, as organizações precisam estar 

preparadas para prover e sustentar estes programas de capacitação lean.  

 A capacitação convencional para o lean acontece, principalmente, por meio de 

atividades de treinamento em métodos e técnicas específicas (kanban, SMED, JiT, VSM, 

TPM, etc), as quais são fortemente encontradas em módulos de treinamento ministradas por 

instituições especialistas em lean, mas somente isso não garante a preparação da organização 

de forma sustentada pois é desenvolvida com foco no indivíduo. 

 De fato, Spear e Bowen (1999) apontam que o sucesso da Toyota está sustentado em 

práticas organizacionais sendo as ferramentas e as técnicas elementos de apoio para realização 

das mesmas.  

 Assim, para superar isso, as organizações necessitam estruturar programas de 

capacitação que garantam a aprendizagem na dimensão organizacional. Então, uma ação 

que parece razoável seria criar uma academia interna com foco na capacitação e na aplicação 

contínua e sustentável da abordagem lean. 
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 Assim, para desenvolver um modelo de capacitação em produção enxuta de maneira 

completa no contexto de um sistema de produção específico é imprescindível que todos 

entendam que a capacitação para atividades coordenadas e de formação e preparação de 

especialistas lean com treinamento e desenvolvimento gera melhor desempenho do indivíduo, 

melhoria da organização, aprendizagem e melhoria contínua. 

 Uma proposta para capacitação da abordagem lean surge no contexto do projeto LAI 

do MIT (Massachusetts Institute of Technology). A proposta - o LEM (Lean Enterprise 

Model) - foi concebida com uma estrutura baseada em práticas capacitadoras como meio para 

a transição para o sistema de produção enxuta. O LEM serve como referência para ajudar na 

adoção e implantação dos princípios e práticas da produção enxuta, e é estruturado por doze 

práticas primárias as quais são desdobradas em quarenta e três práticas capacitadoras. 

 O grupo Daimler concebeu e implementou um programa de capacitação lean 

estruturado na forma de academia (teoria e prática) com base em sua experiência 

manufatureira e em seus departamentos de apoio que inclui treinamento e desenvolvimento de 

projetos para atender necessidades de melhoria alinhadas à estratégia corporativa para a 

formação de especialistas lean. Formação esta possui o treinamento teórico que consiste em 

quatro módulos com cerca de dez dias de duração cada e o treinamento “on-the-job” que é a 

execução de quatro projetos com duração de três meses cada para aplicação prática do 

conhecimento lean.  Neste trabalho, o objeto de estudo é o programa de capacitação lean na 

Mercedes-Benz do Brasil (MBBras). 

 O modelo LEM pode ser considerado uma referência pelos conhecimentos e 

habilidades demandados pelas suas práticas capacitadoras e uma comparação dos dois 

modelos (MBBras e LEM) permite a identificação de diferenças que podem ser úteis tanto 

para o aprimoramento e estruturação das práticas lean da academia da Mercedes-Benz do 

Brasil quanto na cultura lean de forma geral.  

 Essas academias corporativas, como a da Mercedes-Benz do Brasil, usam 

significativamente o conhecimento interno e de empresas de consultoria lean. Então, um 

estudo que analisa a estrutura de capacitação dessas academias tendo como parâmetros as 

práticas e habilidades de um modelo referencial geral de apontar resultados benéficos para o 

aprimoramento dos elementos do processo de empresa, assim como trazer indicações úteis de 

habilidades necessárias para a concepção de outros programas. 

 Portanto, o objetivo geral deste trabalho é comparar as práticas capacitadoras da 

Matriz de Habilidade Lean (MHL) do grupo Daimler com as práticas capacitadoras do 

processo de capacitação do Lean Enterprise Model (LEM). 
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 E para alcançar esse objetivo geral, foi realizada uma pesquisa teórica e de campo, 

com características de pesquisa exploratória e qualitativa, sendo que a metodologia, bem 

como os objetivos intermediários podem ser entendidos por meio das seguintes atividades: 

 

a) estudo teórico das práticas LEM; 

b) compreensão das práticas da academia lean da MBBras e sua MHL; 

c) análise comparativa entre o LEM e a MHL da MBBras; 

d) identificação de similaridades e diferenças entre os dois modelos comparados; 

e) pesquisa junto aos especialistas lean da MBBras; 

f) discussão dos tópicos comuns e divergentes; 

g) análise a partir de dimensões relacionadas à gestão e referências clássicas do sistema 

Toyota de produção; 

 

 Além deste primeiro capítulo, o trabalho está estruturado por mais três capítulos. O 

capítulo dois trata da capacitação para a produção enxuta, incluindo o histórico e princípios da 

produção enxuta, o LEM, Modelo Toyota e outros modelos de capacitação. O capítulo três é 

sobre a pesquisa de campo abordando o método de pesquisa, a descrição do objeto de estudo, 

o estudo comparativo, as análises dos especialistas e a discussão do resultado. Por fim, no 

capítulo quatro as conclusões do trabalho. 
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2 CAPACITAÇÃO PARA A PRODUÇÃO ENXUTA 

 

 Este capítulo aborda aspectos referentes ao processo de capacitação envolvido na 

transformação enxuta. 

 

2.1 Introdução a Produção Enxuta: Histórico e Princípios 

  

 Nesta seção será abordada de forma breve a história da produção enxuta desde a sua 

origem até sua disseminação, o conceito de mentalidade enxuta e seus cinco princípios. 

 

2.1.1 Origens da Produção Enxuta 

 

 Por muito tempo o sistema de produção em massa obteve vitória sobre vitória. 

Companhias de diversos ramos industriais adotaram seus princípios e poucas firmas 

artesanais continuaram a realizar seus serviços. Porém, paralelamente a este sistema ideias 

subjacentes à produção em massa davam seus primeiros passos na Europa. Isso se deve 

principalmente aos problemas relacionados às reivindicações dos trabalhadores que estavam 

insatisfeitos com seus salários e a longa jornada semanal de trabalho (WOMACK; JONES; 

ROSS, 1992).  

 Tal situação teria prosseguido indefinidamente, caso não tivesse surgido uma nova 

indústria automobilística no Japão.  

 

A verdadeira importância de tal indústria estava no fato de não se tratar de mera 

réplica do agora venerável enfoque norte-americano para a produção em massa. Os 

japoneses estavam desenvolvendo uma maneira inteiramente nova de se produzir 

que nós chamamos de produção enxuta (WOMACK; JONES; ROSS, 1992, p. 35). 

 

 As origens da Produção Enxuta remontam, portanto, à primavera de 1950, quando o 

jovem engenheiro japonês, Eiji Toyoda, visitou a fábrica Rouge da Ford, em Detroit. Ao 

estudar detalhadamente cada palmo de Rouge, Eiji escreveu para sua empresa que “pensava 

ser possível melhorar o sistema de produção” (WOMACK; JONES; ROSS, 1992).  

 E após um estudo minucioso da fábrica, Eiji constatou que a Toyota podia, de fato, 

melhorar seu sistema de produção, porém simplesmente copiar ou aperfeiçoar o modelo da 

Ford seria uma tarefa bastante difícil. Sob a liderança de Taiichi Ohno, a Toyota iniciou, 
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então, a criação de um novo sistema de produção, o Sistema Toyota de Produção (STP). No 

momento peculiar que o Japão se encontrava, ele desenvolveu uma nova filosofia de 

administração da produção que buscava obter altos volumes de produção com a flexibilidade 

necessária para atender as demandas e alterações do mercado de maneira eficaz. 

 Segundo Womack, Jones e Ross (1992), a realidade japonesa não permitia que o 

sistema fosse apenas copiado e aperfeiçoado no país.  Entre os problemas que se 

apresentavam estava o mercado doméstico limitado, uma população que não queria ser tratada 

como peça intercambiável, falta de trabalhadores imigrantes, uma economia abalada pelo pós-

guerra e uma alta competividade externa. 

 Assim, Ohno, engenheiro da Toyota, identificou diversos pontos da produção em 

massa que poderiam sofrer melhorias. Um deles é com relação à grande parte dos custos da 

produção desse sistema ser devido à sua falta de flexibilidade. Neste sistema, era possível 

produzir em grandes quantidades, entretanto, caso fosse necessário trocar um molde o tempo 

de setup das máquinas costumava ser extremamente elevado. Desta forma, Ohno adquiriu um 

pequeno número de prensas norte-americanas de segunda mão e realizou exaustivas 

experiências com elas, mas conseguiu aperfeiçoar sua técnica de troca rápida. O resultado 

inesperado dessa mudança foi que produzir em lotes menores reduzia o valor do custo da 

peça, pois, por exemplo, diminuía-se o tamanho de estoque e o seu custo associado. 

 Entre outras ações desenvolvidas por Ohno estão a melhoria nas relações entre 

empresa e funcionários, reestruturação das equipes de trabalho, incentivo à autonomia dos 

operadores, busca pelo fim dos erros na linha de produção, reorganização da cadeia de 

suprimentos e gestão de estoque.  

 As práticas de fabricação desenvolvidas por Taiichi Ohno na Toyota influenciaram as 

atividades de produção ao redor do mundo. A Produção Enxuta depende de muitos aspectos, 

incluindo fornecedores e infraestrutura disponíveis (OLIVELLA; CUATRECASAS; 

GAVILAN, 2008).  

 Pode-se dizer então, que o novo Sistema de Produção da Toyota se adaptava muito 

bem às novas realidades dos consumidores de automóveis já que tudo isso elevou a qualidade 

de seus produtos, aumentando a percepção dos clientes com relação à confiabilidade de seus 

produtos.  

 Além disso, a organização do trabalho para a Produção Enxuta deve ser adaptada às 

leis trabalhistas locais, cultura e acordos coletivos, tanto que, a Produção enxuta é considerada 
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como sendo uma filosofia em vez de um conjunto de ferramentas (BHASIN; BURCHER, 

2006), e está em constante evolução (PAPADOPOULOU; OZBAYRAK, 2005).  

 A Produção Enxuta (Lean Production) é um termo criado por Jonh Krafcick do 

Programa Internacional de Veículos Automotores (IMVP) na década de 90, para nomear as 

ideias e ao conjunto de métodos que descrevem o sistema de produção da Toyota Motor 

Company, o Sistema Toyota de Produção (STP) (WOMACK; JONES; ROSS, 1992), e a 

expressão "Produção Enxuta" é por vezes também utilizada para se referir a práticas apenas 

remotamente relacionadas com métodos da Toyota, especialmente no que diz respeito à 

organização do trabalho (BENDERS; VAN BIJSTERVELD, 2000). 

 O STP, por sua vez, só obteve notoriedade no mundo ocidental após a crise do 

petróleo de 1973, com o embargo do óleo árabe e o consequente aumento vertiginoso do 

preço do combustível. Em meio às adversidades decorrentes desta crise a Toyota Motor 

Company apresentava resultados surpreendentes e manteve ganhos maiores do que os de 

outras empresas em 1975, 1976 e 1977 (OHNO, 1997), e este excelente desempenho 

despertou do Massachusetts Institute of Technology (MIT), que em meados dos anos 80 

decidiu pesquisar a Toyota Motor Company. 

 E foi por volta da década de 1980 que a difusão da produção enxuta se tornou tão 

relevante quanto fora a da produção em massa na década de 1920, atingindo agora escala 

global. O conceito de produção enxuta foi essencialmente disseminado pelas publicações de 

Monden (1983), Ohno (1997) e Womack et al. (1992), enquanto as práticas foram difundidas 

por ex-engenheiros da Toyota (OLIVELLA; CUATRECASAS; GAVILAN, 2008). 

 A produção enxuta tornou-se aceita por acadêmicos e profissionais como a abordagem 

dominante na gestão de produção. Sua aplicabilidade e difusão na indústria se tornaram tão 

difundidas que alguns chegaram a sugerir que a produção enxuta poderia tornar-se um 

"qualificador" (HILL, 1995) em vez de uma fonte de vantagem competitiva (CRUTE et al., 

2003).  

 Segundo Boyle, Scherrer-Rathje e Stuart (2011) o potencial enorme de processos de 

negócios, cadeia de suprimentos e as mudanças culturais tornam a implantação com sucesso 

da produção enxuta uma tarefa complexa e que leva a resultados decepcionantes para muitos. 
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2.1.2 Mentalidade Enxuta 

 

 Ao falar de Produção Enxuta é essencial citar a palavra muda, cujo significado é 

“desperdício”. Esse desperdício engloba qualquer atividade humana que absorve recursos mas 

não cria valor: erros que exigem retificação, produção de itens que ninguém deseja e acúmulo 

de mercadorias nos estoques, etapas de processamento que na verdade não são necessárias, 

movimentação de funcionários e transporte de mercadoria de um lugar para o outro sem 

propósito, grupos de pessoas em uma atividade posterior que ficam esperando porque uma 

atividade anterior não foi realizada dentro do prazo, e bens e serviços que não atendem às 

necessidades do cliente (WOMACK; JONES, 1998). 

 A Produção Enxuta pode ser considerada de uma perspectiva filosófica, relacionada 

com os princípios orientadores ou objetivos gerais e, a partir de uma perspectiva prática, 

como um conjunto de práticas de gestão, ferramentas ou técnicas que podem ser observadas 

diretamente (SHAH; WARD, 2007).  

 E a partir de uma perspectiva operacional envolve a implementação de um conjunto de 

ferramentas de chão de fábrica e técnicas que visam a redução de resíduos na planta e ao 

longo da cadeia de abastecimento (HOPP; SPEARMAN, 2004; LIKER, 2004;. 

NARASIMHAN; SWINK; KIM, 2006; SHAH; WARD, 2003, 2007, apud BOYLE, 

SCHERRER-RATHJE; STUART, 2011). 

 Tais ferramentas e técnicas incluem, por exemplo, redução do tempo de setup, kaizen 

(ou seja, a melhoria contínua), Seis Sigma, padrões visuais (por exemplo, 5S), kanban, just-

in-time, sistemas de abastecimento e manutenção preventiva (SHAH; WARD, 2003; WHITE; 

PRYBUTOK, 2001).  

 Segundo Boyle, Scherrer-Rathje e Stuart (2011) a filosofia de produção enxuta 

considera a inter-relação dessas práticas, a fim de melhorar os níveis globais de qualidade, 

produtividade, integração e redução de resíduos com a produção, em áreas funcionais, e ao 

longo da cadeia de abastecimento. Shah e Ward (2007, p. 7) definem a produção enxuta como 

"um sistema sócio técnico integrado, cujo objetivo principal é eliminar o desperdício, 

reduzindo simultaneamente ou minimizar fornecedor, cliente, e variabilidade interna". 

 Como resposta ao desperdício, surge o que se chama de pensamento enxuto. Pode-se 

dizer que ele é uma maneira de especificar o valor. Além disso, ele alinha na melhor 
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sequência as ações que criam valor, realiza essas atividades sem interrupção toda vez que 

alguém as solicita e as realiza de forma cada vez mais eficaz.  

 Portanto, segundo Womack e Jones (1998) o pensamento enxuto é enxuto, pois busca 

fazer cada vez mais com cada vez menos, mas ainda assim, aproximar-se cada vez mais de 

oferecer aos clientes exatamente o que eles desejam. 

 O pensamento enxuto é baseado em cinco princípios, são eles: valor, cadeia de valor, 

fluxo de valor, produção puxada e perfeição (WOMACK; JONES, 1998). 

O ponto de partida essencial para o pensamento enxuto é o valor. O valor só pode ser 

definido pelo cliente final. E só é significativo quando expresso como um produto específico 

(um bem ou um serviço e, muitas vezes, ambos simultaneamente) que atenda às necessidades 

do cliente a um preço específico em um momento específico.  

A tarefa mais importante na especificação do valor, depois de definido o produto, é 

determinar o custo-alvo com base no volume de recursos e no esforço necessário para fabricar 

um produto com determinadas especificações e capacidades, se todo muda visível no 

momento for eliminado do processo. Uma vez definido o custo-alvo para um produto 

específico, esse custo se torna a lente para examinar cada etapa da cadeia de valor para o 

desenvolvimento do produto, registro de pedidos e produção.  

A identificação da cadeia de valor para cada produto é o próximo passo no 

pensamento enxuto, e representa o conjunto de todas as ações específicas necessárias para se 

levar um produto específico a passar pelas três tarefas gerenciais críticas em qualquer 

negócio: a tarefa de solução de problemas que vai da concepção até o lançamento do produto, 

passando pelo projeto detalhado e pela engenharia, a tarefa de gerenciamento da informação, 

que vai do recebimento do pedido até a entrega, seguindo um detalhado cronograma, e a 

tarefa de transformação física, que vai da matéria-prima ao produto acabado nas mãos do 

cliente. Este é “um passo que as empresas raramente tentaram dar, mas que quase sempre 

expõe quantidades enormes, e até surpreendentes, de muda” (WOMACK; JONES, 1998, p. 8-

9). 

O objetivo deste princípio é essencialmente analisar todas as ações específicas 

necessárias para produzir produtos específicos, para ver como elas interagem umas com as 

outras. Em seguida, comece a questionar essas ações, que isoladamente ou em combinação 

não criam nem agregam valor para o cliente. 

A próxima etapa do pensamento enxuto é fazer com que tudo possa fluir na empresa. 

A ideia básica dessa etapa é criar um meio de realizar o trabalho em um fluxo estável e 

contínuo, sem movimentos inúteis, sem interrupções, sem lotes e sem filas. Assim, obtém-se 
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uma séria de transformações: a forma como se trabalham em conjunto, os tipos de ferramentas 

elaboradas para auxiliar o trabalho, as organizações criadas para facilitar o fluxo, os tipos de 

profissionais procurados, a natureza das empresas e suas ligações com outras empresas e a 

sociedade. 

Para colocar em prática o fluxo de valor deve-se focalizar o objeto real e jamais deixar 

que esse objeto se perca do início à conclusão. Em seguida, é necessário ignorar as fronteiras 

tradicionais das tarefas, profissionais, funções e empresas para criar uma empresa enxuta, 

eliminando todos os obstáculos ao fluxo contínuo do produto.  

Por fim, deve-se repensar as práticas e ferramentas de trabalho específicas, a fim de 

eliminar os retro fluxos, sucata e paralisações de todos os tipos, a fim de que o projeto, a 

emissão de pedidos e a fabricação do produto específico possam prosseguir continuamente.  

O primeiro efeito visível da conversão de departamentos e lotes em equipes de 

produção e fluxo é que o tempo necessário para se passar da concepção ao lançamento, da 

venda à entrega, da matéria-prima ao cliente cai drasticamente. Além disso, os sistemas 

enxutos podem fabricar qualquer produto em produção atualmente, em qualquer combinação, 

de modo a acomodar imediatamente as mudanças na demanda. 

Isso produz um fluxo de caixa extra, decorrente da redução dos estoques, e acelera o 

retorno sobre o desenvolvimento. Assim, a capacidade de projetar, programar e fabricar 

exatamente o que o cliente quer quando o cliente quer possibilita eliminar as projeções de 

vendas e simplesmente fazer o que os clientes dizem que precisam. Ou seja, a empresa pode 

deixar que o cliente puxe (produção puxada) o produto quando necessário, ao invés dela 

empurrar os produtos, muitas vezes indesejados, para o cliente.  

Além disso, as demandas dos clientes tornam-se muito mais estáveis quando eles 

sabem que podem conseguir o que querem imediatamente e quando os produtores 

interrompem as campanhas periódicas de descontos destinadas a vender mercadorias que já 

estão prontas e que ninguém quer.  

À medida que as organizações começarem a especificar valor com precisão, 

identificarem a cadeia de valor como um todo, à medida que fizerem com que os passos para 

a criação de valores referentes fluam continuamente, e deixe que os clientes puxem o valor da 

empresa, algo começará a acontecer.  

Ocorre aos envolvidos que o processo de redução de esforço, tempo, espaço, custo e 

erros é infinito e, ao mesmo tempo, oferece um produto que aproxima ainda mais do que o 

cliente quer. Assim, surge a perfeição, o quinto e último conceito do pensamento enxuto.  
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A ideia da perfeição apresenta-se como uma melhora contínua do produto e dos 

processos, podendo ela ser do tipo rápido ou incremental. No caso rápido, as mudanças são 

feitas radicalmente de modo a impor-se uma nova forma de pensar o valor. Para o modo 

incremental, as mudanças costumam ser lentas e gradativas, mas também com expressivos 

resultados.   

Segundo Chiavenato (1981), o processo de capacitação pode ser entendido como um 

processo educacional intencional e planejado que visa à transmissão de conhecimentos e o 

desenvolvimento de habilidades com o intuito de sensibilizar e capacitar as pessoas a agirem e 

se comportarem de forma coerente com a conduta requerida pela organização. Assim, estas 

pessoas não somente executarão suas tarefas mais efetivamente, como também desenvolverão 

suas potencialidades para tarefas futuras, de forma a ajudar a organização a alcançar seus 

objetivos. 

Essa definição destaca que a capacitação profissional: 

a) é um processo, pois pode e deve ser vista como um conjunto de atividades 

coordenadas que envolvem entradas (inputs), saídas (outputs) e retro alimentação 

(feedback); 

b) é um processo educacional, porque visa à formação e preparação das pessoas 

(CHIAVENATO, 1994 apud MEIRELLES, 2007); 

c) é um processo intencional e planejado, pois ações organizacionais que não têm essas 

características, como àquelas que Steil (2002) chamou de treinamento informal, 

acabam por desenvolver competências como um efeito secundário e não como um 

objetivo principal; 

d) tem como objetivo sensibilizar (conscientização) e capacitar o indivíduo a agir e se 

comportar de forma coerente com a conduta exigida pela organização, ou seja, a ter 

atitudes e comportamentos alinhados com a sua cultura, filosofia e estratégia; 

e) envolve a transmissão de conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades do 

indivíduo, aumentando sua predisposição (em termos de consciência e capacidade) a 

mudar suas atitudes e comportamentos; 

f) auxilia o indivíduo tanto a exercer suas tarefas atuais mais efetivamente (treinamento), 

quanto a desenvolver seu potencial para exercer tarefas futuras (desenvolvimento);  

g) tem como objetivo final auxiliar no alcance das metas organizacionais, ou seja, por 

meio da melhoria do desempenho dos indivíduos, busca melhorar o desempenho da 

organização. 
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Segundo Liker e Meier (2007), a educação e treinamento de profissionais 

especializados iniciam nas universidades, onde eles aprendem os fundamentos da ciência da 

profissão, normas profissionais e até mesmo ética profissional, portanto, as ferramentas 

básicas da profissão são aprendidas com estudo. Mas as boas empresas oferecem uma 

variedade de treinamentos para a educação contínua os quais são constituídos de cursos de 

treinamento específico na tecnologia usada na empresa, podem ser cursos de liderança, de 

comunicação ou até de solução de problemas. 

Em uma planta onde há produção enxuta é fundamental a resolução de problemas e 

desenvolvimento de melhorias. Portanto, os funcionários devem ter um alto grau de 

influência, e juntos formam um grande corpo de conhecimento (DUGUAY; LANDRY; 

PASIN, 1997). Como o treinamento e o aprendizado são fundamentais para a implementação 

da produção enxuta, os trabalhadores da linha geralmente têm formação profissional ou 

técnica (GORGEU; MATHIEU, 2005). Para lidar com novas funções, os trabalhadores 

também precisam de treinamento que enfatiza habilidades interpessoais (BARTON; 

DELBRIDGE, 2001). 

Na Produção Enxuta, a versatilidade é muitas vezes necessária para lidar até mesmo 

com uma posição de trabalho único, que pode incluir o controle de várias operações 

(MONDEN, 1983). Polivalência implica flexibilidade, oferecendo aos membros da equipe 

uma visão geral das atividades a serem feitas e facilita a aprendizagem e melhoria contínua 

(OLIVELLA; CUATRECASAS; GAVILAN, 2008). 

Sawhney (2005) sugere que a implementação de produção enxuta representa uma 

mudança cultural significativa em qualquer organização e está sujeita a desafios de 

implementação associados com a resistência à mudança, incluindo a falta de habilidades 

necessárias, o moral baixo e decisões inadequadas de recrutamento. 

O comprometimento da produção enxuta é capturado pela atribuição de um 

engenheiro ou especialista responsável para a mudança, treinamento de funcionários, garantia 

um número suficiente de funcionários disponíveis para realizar atividades de melhoria, 

proporcionando aos funcionários tempo para aprendizagem e teste de novas técnicas enxutas e 

processos, comprometendo os investimentos monetários necessários (ou seja, investimentos) 

e o apoio a gestão ativa (BOYLE; SCHERER-RATHJE; STUART, 2011). 

 Para Chiavenato (1981 apud MEIRELLES, 2007), o treinamento é um dos meios para 

aumentar a eficácia organizacional. Com relação aos recursos humanos, o treinamento 

contribui para o desenvolvimento de conhecimentos, habilidade e atitudes ou comportamento 

das pessoas. Além disso, para as tarefas e operações o treinamento pode proporcionar 
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aumento da produção, melhoria da qualidade dos produtos e serviços, redução do número de 

acidentes, entre outros. Desta forma, com o objetivo de obter retorno sobre o investimento as 

empresas buscam cada vez mais capacitar seus funcionários.  

 

 

2.2 LEM – Uma ferramenta para a Capacitação em Produção Enxuta 

 

 O LEM (Lean Enterprise Model) é um modelo desenvolvido pelo Lean Aerospace 

Initiative (LAI)1 com o objetivo de servir como referência para ajudar na adoção e 

implantação dos princípios e práticas da produção enxuta. 

 O modelo é organizado em três partes (LAI, 1992): um diagrama-resumo que fornece 

a visão do topo da hierarquia do modelo, em que se encontram sumarizadas as práticas da 

empresa e seus indicadores de desempenhos associados; um manual de referência que fornece 

o conteúdo detalhado e completo da estrutura do modelo, e um software que combina técnicas 

de hipertexto e filtros avançados para acessar os diversos níveis de informação do modelo. 

 O diagrama-resumo é organizado seguindo uma hierarquia, a qual inicia pelos 

princípios, passa pelas medidas de desempenho e finaliza nas práticas primárias (Figura 1). 

 Em síntese, o nível dos princípios descreve o que seriam a visão e a filosofia enxuta; 

as medidas de desempenho permitem a quantificação do nível de desenvolvimento da 

empresa em função do princípio em avaliação; e as práticas primárias, tomadas uma a uma, 

apresentam uma definição e um conjunto de indicadores de desempenho que permitem a 

avaliação do desempenho da empresa, ou sistema em análise, a partir do princípio em análise. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 LAI - Lean Aerospace Initiative é um consórcio norte-americano formado em 1993 pela indústria aeronáutica 
(fuselagem, motor, mísseis e empresas espaciais), pelo governo (agências da força aérea, NASA, Exército, 
Marinha), por frentes trabalhistas (Associação Internacional de Mecânicos e Trabalhadores Aeroespaciais) e o 
MIT (Massachusetts Institute of Technology) para atender uma solicitação da Força Aérea Americana de aplicar 
os conceitos, princípios e práticas do sistema Toyota de Produção  Toyota na indústria aeronáutica militar. 
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Figura 01 - Diagrama-resumo do LEM. 

Fonte: Adaptado do LAI (2005). 
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 No Quadro 01, é possível ver as definições e práticas capacitadoras de cada prática 

primária citada anteriormente. 

 
 

Práticas primárias Definição Práticas capacitadoras 

Identificar e 
otimizar os fluxos 

dentro da 
empresa 

Identificar e otimizar os fluxos de 
todo produto/ serviço que afeta ou 
faz parte do processo, desde seu 
conceito (desenvolvimento) até o 
momento que o consumidor tem 
contato com ele. 

Desenvolver modelos/ simulação 

Simplificar e determinar bem o caminho (fluxo) dos 
produtos 

Minimizar estoques/ inventário 

Reduzir setups 

Minimizar os espaços utilizados e distâncias 
percorridas por pessoas e materiais 

Manutenção de equipamentos 

Assegurar um 
fluxo de 

informações sem 
interrupções 

Capacitar os processos a 
disponibilizar e transferir 
corretamente e sem atrasos 
informações pertinentes. 

Tornar os processos visíveis para todos stakeholders 

Estabelecer um canal efetivo de comunicação entre 
todos stakeholders 

Criar bases de dados integradas 

Minimizar documentação 

Otimizar a 
capacidade e a 

utilização da mão-
de-obra 

Garantir que pessoas 
devidamente treinadas estão 
disponíveis quando necessárias. 

Desenvolver programas de desenvolvimento de 
habilidades e planos de carreira para os funcionários 

Assegurar a manutenção, o reconhecimento e a 
melhoria de habilidades críticas 

Analisar a capacidade e as necessidades da força de 
trabalho 

Desenvolver a flexibilidade da mão-de-obra 

Permitir a tomada 
de decisões nos 

níveis mais 
baixos da 
hierarquia 

Projetar a estrutura organizacional 
e os sistemas de gestão de forma 
a acelerar e impulsionar a tomada 
de decisão no seu ponto de 
conhecimento, aplicação e 
necessidade. 

Estabelecer times multidisciplinares 

Delegar ou dividir responsabilidades ao longo de toda 
cadeia de valor 

Capacitar os funcionários a tomar decisões no seu 
local de trabalho (empowerment)                                                         

Implementar 
projeto de 
produto e 

processo de 
maneira integrada 

Criar produtos por meio de um 
time integrado de pessoas e 
organizações com o 
conhecimento necessário e com 
responsabilidade por todas fases 
do ciclo de vida do produto. 

Usar a abordagem de engenharia de sistemas no 
projeto e desenvolvimento de produtos 

Estabelecer claramente as especificações a partir das 
necessidades dos clientes (internos/ externos) 

Envolver todos stakeholders logo no início do processo 
de projeto e desenvolvimento 

Desenvolver 
relacionamentos 

baseados na 
confiança e no 

comprometimento 
mútuos 

Estabelecer relações estáveis e 
de cooperação tanto com os 
fornecedores quanto com os 
clientes da empresa. 

Construir relacionamentos estáveis e de cooperação 
tanto interna quanto externamente. 

Compartilhar os benefícios decorrentes da 
implantação das práticas enxutas 

Estabelecer objetivos comuns entre todos os 
stakeholders 

 

 

Continua... 
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Continuação... 

Práticas primárias Definição Práticas capacitadoras 

Focar 

continuamente no 

cliente 

Entender e satisfazer as 

necessidades (explícitas e 

implícitas) dos clientes de maneira 

proativa, ou seja, antes mesmo 

deles estarem cientes destas 

necessidades. 

Criar mecanismos de feedback, que facilitem um fluxo 

contínuo de informações com os stakeholders. 

Otimizar o processo contratual, a fim de que este seja 

mais flexível a futuras necessidades. 

Desenvolver e manter o relacionamento com clientes 

no processo de definição de requisitos, projeto e 

desenvolvimento de produto etc. 

Disseminar a 

mentalidade 

enxuta em todos 

os níveis da 

organização 

Alinhar e envolver todos os 

stakeholders a fim de criar uma 

visão comum coerente com a 

mentalidade enxuta. 

Disseminar os princípios, práticas e métricas 

relacionadas à mentalidade enxuta em todos os níveis 

da organização. 

Incentivar o comprometimento da força de trabalho. 

Garantir a coerência da estratégia corporativa com os 

princípios e práticas da produção enxuta. 

Cultivar a cultura 

de melhoria dos 

processos de 

forma contínua 

Desenvolver cultura e sistemas 

que façam uso de índices 

quantitativos e os analisem, a fim 

de que os processos sejam 

melhorados continuamente. 

Estabelecer processos estruturados para a geração, 

avaliação e implantação de melhorias em todos os 

níveis da organização. 

Solucionar problemas sistematicamente por meio de 

análise de dados e de causas raízes. 

Determinar objetivos de melhoria contínua para todos 

os níveis da organização em todas as etapas do ciclo 

de vida do produto. 

Incentivar sugestões relacionadas a práticas 

inovadoras e de melhoria. 

Nutrir um 

ambiente de 

aprendizado 

constante 

Dar suporte ao desenvolvimento e 

crescimento tanto da organização 

quanto dos indivíduos em direção 

aos objetivos da Produção 

Enxuta. 

Incentivar a aprendizagem, por meio do 

acompanhamento, da comunicação e da aplicação do 

conhecimento obtido pela experiência. 

Realizar benchmarking. 

Trocar conhecimentos com fornecedores. 

Assegurar que os 

processos se 

tornem maduros e 

consistentes 

Estabelecer e manter processos 

capazes de desenvolver e 

produzir as características-chave 

especificadas dos produtos e 

serviços. 

Definir bem e controlar os processos ao longo da 

cadeia de valor. 

Estabelecer práticas de redução de variabilidade em 

todas as etapas do ciclo de vida do produto 

Analisar as possibilidades de terceirização (make/buy) 

como uma decisão estratégica. 

Maximizar a 

estabilidade 

mesmo em um 

ambiente instável 

Estabelecer estratégias para 

manter o programa estável, 

mesmo em um ambiente não tão 

estável. 

Nivelar a demanda. 

Utilizar contratos de longo prazo, quando possível. 

Minimizar o tempo de ciclo. 

Estabelecer objetivos de melhoria incremental do 

desempenho de produtos. 

Quadro 01 – Práticas capacitadoras segundo as práticas primárias. 
Fonte: Meirelles (2007). 
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2.3 Breve estudo do modelo Toyota de Capacitação 

 

 O tão renomado Sistema Toyota de Produção (STP) e sua vantagem competitiva de 

melhoria contínua de processo deve-se principalmente a capacitação de pessoas. 

 E empresas de diversos campos (aeroespacial, processamento de metais, produtos de 

consumo, etc.) têm tentado imitar o STP. Porém, a maioria não obtém sucesso, e por quê? 

Porque os Gerentes adotam práticas óbvias do STP, sem aplicar as quatro regras escritas que 

fazem o STP bem sucedido. E como um DNA, essas regras determinam como os funcionários 

realizam seus trabalhos, como eles interagem uns com os outros, como produtos e serviços de 

fluem, e como as pessoas identificam e resolvem os problemas do processo (SPEAR;  

BOWEN, 1999). 

 E para que o entendimento seja um pouco mais claro e objetivo, segue um esquema 

sobre as quatro regras: 

 

 
Figura 02 – Esquema das Quatro regras de Sucesso do Sistema Toyota de Produção. 

Fonte: adaptado de Spear e Bowen (1999) 
 

Padrão de 

Trabalho

Todo o trabalho deve ser 

altamente especificado 

quanto ao conteúdo, 

seqüência,

tempo e resultado.

Interação
Cada conexão cliente-

fornecedor deve ser 

direta e

deve haver uma forma 

inequívoca de “sim-ou-

não” para enviar 

solicitações e receber 

respostas.

Fluxo

O caminho para cada 

produto e serviço deve 

ser simples e direta.

Melhoria

Contínua

Qualquer melhoria deve 

ser feita de acordo com o 

método científico, sob a 

orientação de um 

professor, no nível mais 

baixo possível da 

organização.

…
Vantagem Competitiva
AS QUATRO REGRAS DE SUCESSO

EXPERIMENTOS DO SISTEMA TOYOTA DE PRODUÇÃO (HIPÓTESES, PROBLEMAS E RESPOSTAS)

INDICADORES

Hipótese: A pessoa ou máquina 

pode fazer a atividade, conforme 

especificado. 

Problema: A atividade não é feita, 

como especificado.

Resposta: Alinhar o nível de 

habilidade da pessoa ou a 

capacidade da máquina .   

(Treinamento / Modificação)

Hipótese: Mudança na 

atividade/fluxo melhora a relação 

custo, qualidade, prazo e segurança 

por um período específico.

Problema: O resultado real é 

diferente do resultado esperado.

Resposta: Entenda como a 

atividade/fluxo foi realizado ou 

operado, determine os efeitos e  

reformule a mudança.

Hipótese: Pedidos dos clientes 

(bens e serviços) em um mix e 

volume específico. 

Problema: Respostas não mantem 

o ritmo dos pedidos.

Resposta: Determinar o real mix e 

volume da demanda e da real 

capacidade do fornecedor; 

modificar as atividades cliente-

fornecedor.

Hipótese: Cada fornecedor que 

está conectado ao caminho do 

fluxo é necessário.

Problema: Uma pessoa ou uma 

máquina não é realmente 

necessário.

Resposta: Determinar por que o 

fornecedor era desnecessário, e 

reestruturar o caminho de fluxo.

Disponibilidade / Confiabilidade Tempo de SetUp / Flexibilidade Volatilidade no mix e volume de demanda do cliente
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 Pessoas em empresas que seguem o STP têm um senso comum em compartilhar da 

mesma motivação para fazer as melhorias para atender as necessidades atuais de seus clientes. 

 Segundo Liker e Meier (2007), na Toyota o STP é chamado de “Sistema Toyota de 

Pensamento”, pois quando Taiichi Ohno começou a estender operações para eliminar as 

perdas ele descobriu que quando os processos são estendidos os problemas tornam-se visíveis 

e as pessoas precisam pensar para solucioná-los. Assim, Taiichi Ohno descobriu que o poder 

dos sistemas enxutos é que eles trazem os problemas à tona e forçam as pessoas a pensar. Por 

isso a Toyota preza para que os investimentos sejam feitos em sistemas de aprendizagem e 

por consequência a criação de comunidades de aprendizagem com indivíduos com capacidade 

de aprender.  

 A Toyota vê seu próprio pessoal á luz da filosofia mais ampla do Modelo Toyota. Isso 

leva a investimentos de longo prazo que, de outro modo, não seriam feitos. A filosofia fornece 

a estrutura em que as ações individuais são realizadas (LIKER; MEIER, 2007). 

 Conforme Rother (2010) a tarefa básica dos gestores e líderes da Toyota não gira em 

torno do aprimoramento em si, mas em torno do aumento da capacidade de melhoria das 

pessoas, e isso sim é o que fortalece a empresa, pois na Toyota o desenvolvimento da 

capacidade de melhoria das pessoas faz parte do trabalho diário em todas as áreas. 

 Em essência, então, as pessoas que trabalham em uma organização que produz alguma 

coisa são simultaneamente envolvidas na produção colaborativa e na entrega e também estão 

envolvidos em um processo colaborativo de desenvolvimento autoreflexivo, "teste de 

protótipo", e melhoria dos seus próprios sistemas de trabalho em meio a mudanças das 

necessidades do mercado, produtos, processos técnicos, e assim por diante (SPEAR, 2014).  

 É desta maneira que a Toyota desenvolveu um conjunto de princípios e regras que 

permitem que as organizações se envolvam neste desenvolvimento (auto reflexivo), teste e 

aperfeiçoamento para que (quase) todo mundo possa contribuir com todo o seu potencial, e 

quando as peças se unem o todo seja muito maior do que a soma das partes. Além disso, 

melhores fornecedores da Toyota e outras empresas que aprenderam bem com a Toyota 

distribuem uma quantidade enorme de responsabilidade para com as pessoas que realmente 

fazem o trabalho, desde o membro mais antigo, o mais experiente da organização ao mais 

júnior. E isso é conseguido devido a enorme ênfase no ensino a todos como ser um 

solucionador de problemas hábil (SPEAR, 2014). 

 Outro exemplo deste comprometimento da Toyota com a capacitação de pessoas é a 

parceria desde 1994 com a Universidade de Kentucky em um programa de sistemas lean – 

“Lean True”, o qual é ministrado por experientes profissionais, gestores e ex-funcionários da 
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Toyota e serve também como um programa de residência para executivos da Toyota. O foco 

deste programa é verdadeira transferência de conhecimento Lean mostrando como 

estabelecer: objetivos e metas, comportamentos/expectativas e comunicação de duas vias, e 

proporcionando experiência prática em laboratórios especialmente concebidos. 

 Com o programa “Lean True”, muitos ramos podem ser beneficiados, como por 

exemplo, bancos a entidades sem fins lucrativos, escritórios para os hospitais, de fabricantes a 

fornecedores, de restaurantes a processadores de alimentos – pois os princípios e ferramentas 

se aplicam a qualquer empresa e em qualquer processo como descrito abaixo:  

a) serviço: Sistemas lean na indústria de serviços melhoram o desempenho 

organizacional, estabilizam e agilizam os processos administrativos e 

melhoram a previsibilidade nas transações, fluxo de documentos e 

gerenciamento de informações.  

b) indústria: Sistemas lean no setor industrial oferecem as ferramentas que são 

necessárias para aumentar a produtividade e melhoram a qualidade, enquanto 

continuam sendo capazes de eliminar o desperdício e melhorar os métodos de 

trabalho ao mesmo tempo.  

c) saúde: Sistemas lean na área de Saúde podem reduzir custos, eliminar erros e 

evitar danos ao paciente. 

 E ao tornar as pessoas capazes e responsáveis por fazer e melhorar o seu próprio 

trabalho, padronizando os fluxos s clientes e fornecedores, e empurrando a resolução de 

problemas de fluxo para o nível mais operacional possível, as regras de criar uma organização 

com uma estrutura modular traz o benefício de que as pessoas podem executar as mudanças 

em uma parte sem afetar indevidamente outros processos. 

  

2.4 Outros Modelos de Capacitação 

 

 Nesta seção são abordados três tipos de “Academias Lean”: a Corporativa, a de 

Consultoria e a Acadêmica. 

 A pesquisa sobre academia Corporativa foi com base em coleta de dados em materiais 

teóricos como apostilas e apresentações da empresa do objeto de estudo (Mercedes-Benz) e 

no site da empresa Porsche Akademie, já sobre a academia de Consultoria o levantamento foi 

todo feito por pesquisa em sites das consultorias Lean Institute, Lean Coaching, 

Staufen.táktica, Steinbock Consulting, BCG – Boston Consulting Group, Enjourney 

Consultoria e Capacitação e Kaizen Institute. 



34 

 

2.4.1 Academia de Lean - Corporativa 

 

 A pesquisa foi iniciada pelo modelo base de todo o estudo, o modelo de formação de 

Especialista Lean do Grupo Daimler. 

 Dando sequencia na pesquisa temos também a Porsche Akademie onde seu programa 

de formação de Especialista Lean em cinco etapas: 

Warm Up: com uma vista sobre o portfólio de serviços de consultoria e uma apresentação dos 

objetivos corporativos por nossa administração. Todas as informações básicas para trabalhar 

como consultor da Porsche Consulting são apresentadas em oficinas conjuntas e sessões 

relacionadas com o método e específicos do setor de treino. As "Regras de Consultoria" são 

passadas para conhecer a filosofia corporativa e os valores. 

Tutoria: torna o processo de integração dos novos funcionários mais fácil no Porsche 

Consulting. Um colega experiente passa dicas importantes e conselhos para o iniciante desde 

o primeiro dia. O programa de tutoria para que ajuda a construir uma rede na Porsche 

Consulting, em um curto espaço de tempo e contatos duradouros. 

Treinamento “On-the-Job”: para ganhar experiência no primeiro projeto, o iniciante não terá 

qualquer responsabilidade do projeto e atuará como apoio para a equipe de consultoria. 

Durante este período o iniciante trabalha em vários projetos em suas primeiras semanas. Desta 

forma o iniciante aprende os métodos e abordagens específicas "hands-on". Paralelamente a 

isso, ele é treinado e pessoalmente apoiado em termos técnicos e específicos do projeto pelos 

colegas experientes. 

Projetos nacionais e internacionais: após o treinamento no local de trabalho, o iniciante vai 

estar preparado e pronto para enfrentar a sua primeira responsabilidade do projeto. 30% dos 

projetos são conduzidos internamente dentro do grupo Volkswagen, enquanto 70% estão 

concluídas externamente. Um terço dos projetos é no exterior, por exemplo, a América do 

Norte, América do Sul, Ásia e Europa. Em todos os projetos, são atribuídos grande 

importância pela execução direta das melhorias que tornam as empresas de nossos clientes 

mais enxutas. 

Capacitação Contínua: a especialidade lean e a qualificação interdisciplinar são os drivers de 

desenvolvimento de carreira. Portanto, são oferecidos cursos de formação obrigatórios e 

opcionais para ajudar o iniciante a desenvolver de uma forma perfeita. Começando com os 

padrões de consultoria, apresentação e técnicas de entrevista, qualificações adicionais para os 

consultores em todos os níveis da carreira, incluindo a formação da personalidade, orientação 
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e desenvolvimento de rede através de cursos de formação e treinamento de gestão técnicas 

específicas (PORSCHE, 2014). 

 

2.4.2 Academia de Lean - Consultoria 

 

 Em uma segunda etapa a pesquisa partiu para o que as empresas de consultoria 

oferecem para a formação de especialista lean.  

 Dentre as que oferecem os melhores programas de formação encontram-se duas 

empresas, a Lean Institute e a Lean Coaching. 

Lean Institute: oferece um curso com 144 horas de duração dividido em quatro módulos 

(Conceitos Básicos, Implantação, Suporte e Aplicação Prática) aplicados na própria empresa 

contratante, e pede como requisitos para a certificação uma participação de no mínimo 75% e 

a elaboração e apresentação de um trabalho final com aplicação de algumas das ferramentas 

Lean na área de trabalho do aluno participante com desenvolvimento de um padrão de 

processo de solução de problemas (LEAN INSTITUTE, 2014). 

Lean Coaching: esta empresa de consultoria possui o mesmo modelo do Grupo Daimler pois 

foi ela a responsável na formação de especialistas lean em plantas do grupo no EUA (LEAN 

COACHING, 2014). 

 Pesquisando outras consultorias como a Staufen.táktica, Steinbock Consulting, BCG – 

Boston Consulting Group, Enjourney Consultoria e Capacitação e Kaizen Institute, foi 

verificado que são oferecidos cursos específicos de conceitos, seminários, visitas técnicas e 

ferramentas lean com duração de horas e as vezes até semanas (STAUFEN, 2014; 

STEINBOCK, 2014; BCG, 2014; ENJOURNEY, 2014; KAIZEN INSTITUTE, 2014). 

 Outras consultorias são focadas em treinamentos para aplicar técnicas e ferramentas 

lean, mas para uma completa formação e capacitação lean é preciso desenvolver habilidade, 

conhecimento e atitude, o que é observado e poucos programas. 

 

2.4.3 Cursos - Especializações e de Empresas 

 

 Para entender melhor as práticas de capacitação que são realizadas para atingir a 

implantação e monitoramento da Produção Enxuta, ou seja, os conceitos expostos na revisão 

bibliográfica, foi realizado um levantamento na Web sobre cursos específicos para a 

capacitação no contexto da Produção Enxuta. 
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 Como primeiro exemplo, a SAE BRASIL promove o curso de aperfeiçoamento em 

“Produção Enxuta”, que objetiva capacitar os participantes na metodologia de obtenção de 

resultados rápidos de produtividade e eliminação de perdas, disseminando os conceitos do 

paradigma, tendo como base o Sistema Toyota de Produção. Além disso, busca desenvolver o 

fortalecimento da liderança na gestão de pessoas e a implantação gradativa de um conjunto de 

ferramentas que dão suporte ao Sistema Enxuto de Produção: Indicadores de Desempenho, 

Manutenção Produtiva Total (TPM), Padronização de Processos Produtivos, SMED - Setup 

Rápido; Produção Puxada e Nivelamento da Produção; e Mapeamento do Fluxo de Valor. 

 Para o programa deste primeiro exemplo, pode-se identificar as seguintes habilidades 

discorridas durante a revisão bibliográfica: agir pro ativamente / tomar decisões preventivas; 

verificar se equipamentos estão em boas condições; especificar trabalhos quanto ao seu 

conteúdo, sequência, tempo de execução e resultado desejado; seguir procedimentos; enxergar 

oportunidades de melhorias na forma como o trabalho é realizado; reduzir tempos de setups; 

produzir de acordo com a necessidade do processo do cliente; sincronizar os tempos de 

operação, visando equalizar as cargas de trabalho; enxergar processos e fluxos tanto físicos 

como de informações; distinguir as atividades que agregam valor das que não agregam; 

identificar a cadeia de valor; enxergar a cadeia de valor com a perspectiva do cliente final; 

enxergar as diferentes cadeias de valores envolvidas (stakeholders); vislumbrar um “estado 

futuro”; e priorizar atividades.  

 Já a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) possui o curso para 

aperfeiçoamento em “Liderança Lean”, que visa capacitar e desenvolver habilidades de 

liderança sob os princípios da Filosofia Enxuta através da conscientização sobre o novo papel 

exigido dos líderes pela transformação Lean. Segundo a descrição do curso, “a implantação 

das práticas e ferramentas lean na fábrica e nos escritórios demonstra ter excelentes 

resultados, entretanto, a sua sustentação e ampliação como um sistema gerencial de melhoria 

contínua exige uma mudança no papel da liderança”. O curso utiliza atividades práticas e 

teórico vivenciais, nas quais os participantes aprendem interagindo e vivenciando os conceitos 

por detrás da liderança lean. 

 Este segundo curso pode ter relação com as habilidades: desenvolver pessoas com 

capacidade de liderança; liderar; ser flexível; enxergar oportunidades de melhoria nos 

processos; executar projetos de melhoria nos mais diversos processos; trabalhar em equipe; 

desenvolver e seguir uma metodologia para realização de melhorias; resolver problemas e 

melhorar processos indo à sua origem, observando pessoalmente e verificando dados; pensar e 

falar com base de dados pessoalmente verificados; enxergar e considerar diversas alternativas 
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para a solução de problemas; movimentar-se rapidamente, porém com cautela, uma vez que, 

uma opção for escolhida; e tomar decisões em conjunto, baseado em consenso. 

 Como último exemplo, o Instituto de Movimentação e Armazenagem de Materiais 

(IMAM) ministra o curso para aperfeiçoamento em “Gerenciamento de Projetos”, que busca 

apresentar uma metodologia de gestão de projetos apoiada em conceitos e ferramentas 

práticas que permitem argumentar sua viabilidade, planejar e documentar sua execução e 

manter um acompanhamento efetivo do desenvolvimento das atividades de um ou de vários 

projetos, assegurando que os objetivos sejam atingidos, que os recursos sejam adequadamente 

dimensionados e sincronizados e que os prazos sejam cumpridos, independente da natureza e 

porte do empreendimento, sempre de maneira enxuta. Entre os tópicos que são ensinados no 

curso estão: fundamentos sobre gestão de projetos; iniciação de um projeto; planejamento do 

escopo, do cronograma, de recursos humanos, de custos, da comunicação e dos riscos; 

execução e controle do projeto; e encerramento do projeto. 

 Para este caso pode-se relacionar as habilidades: usar a abordagem de engenharia de 

sistemas no projeto e desenvolvimento de produtos; estabelecer claramente as especificações 

a partir das necessidades dos clientes (internos / externos); e envolver todos stakeholders logo 

no início do processo de projeto e desenvolvimento. 

 No Quadro 02, levantou-se de forma mais resumida outros exemplos de cursos 

ministrados no contexto da Produção Enxuta. 

 
Quadro 02 - Relação de instituições, seus cursos e tipo de formação. 

Fonte: levantamento na Web. 

INSTITUIÇÃO CURSO TIPO

SAE BRASIL

Introdução à Gestão de Projetos Aperfeiçoamento

Liderança e Gestão de Pessoas Aperfeiçoamento

OEM Operation Overview Aperfeiçoamento

Gestão da Manutenção Aperfeiçoamento

PLM e Manufatura Digital Aperfeiçoamento

UFRGS

Ergonomia Especialização

Logística e Gestão da Cadeia de 

Suprimentos
Especialização

MBT – Gestão de Transportes Especialização

Gestão da Produção Especialização

IMAM

LEAN (Filosofia e Técnicas) Aperfeiçoamento

Cronoanálise Aperfeiçoamento

5S / Housekeeping Aperfeiçoamento

Qualidade Total Aperfeiçoamento

Otimização do Espaço de Armazenagem Aperfeiçoamento

Lean no Atacado e Varejo Aperfeiçoamento

Mapeamento do Valor Agregado Aperfeiçoamento

Células de Manufatura Aperfeiçoamento

Kanban Aperfeiçoamento
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3 PESQUISA DE CAMPO 

  

 O presente capítulo apresenta os métodos e técnicas de pesquisa utilizadas, bem como 

a descrição, caracterização e análise da pesquisa de campo realizada. 

 A pesquisa de campo está estruturada iniciando pelo método de pesquisa, o qual é 

qualitativo, seguido pela descrição do objeto de estudo com a história da empresa e o 

detalhamento de todo o seu programa de capacitação para a produção enxuta  e finalizando 

com o estudo comparativo dos modelos de capacitação do LEM com o do grupo Daimler, 

síntese das análise comparativas e implicações. 

 

3.1 Métodos de Pesquisa  

 

 O método de procedimento adotado foi a abordagem qualitativa e a estratégia de 

estudo de caso, uma vez que é aplicada a investigação empírica de um fenômeno 

contemporâneo no contexto da vida real, quando os limites entre este e o contexto não estão 

claramente definidos (YIN, 1994). As técnicas de coleta de dados foram a aplicação de 

questionários a outros especialistas lean, a observação direta e o exame de documentos e 

materiais teóricos. 

 O método científico consiste numa série de atividades sistemáticas e racionais para se 

buscar, de maneira confiável, soluções para um dado problema. Lakatos e Marconi (1995, 

apud MEIRELLES, 2007) ressaltam que não há ciência sem o emprego deste tipo de 

metodologia. 

 Segundo estas autoras, a vantagem da metodologia científica sobre as não científicas é 

que esta, mesmo não garantindo a obtenção do objetivo, é um fator de segurança e economia 

para a sua consecução, pois traça o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as 

decisões do pesquisador. 

 Basicamente, a metodologia científica é composta de métodos e técnicas (Figura 03), 

sendo que o método consiste num dispositivo ordenado, num procedimento sistemático em 

plano geral, enquanto que a técnica é a aplicação do plano metodológico e a forma especial de 

executá-lo (CERVO; BERVIAN, 2002). A técnica, portanto, está subordinada ao método, 

sendo sua auxiliar imprescindível. 
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Figura 03 - Metodologia Científica 
Fonte: Adaptado de Martins (1998). 

 

 Em seu sentido mais geral, o método de pesquisa é a ordem que se deve impor aos 

diferentes processos necessários para atingir um determinado fim ou um resultado desejado 

(CERVO; BERVIAN, 2002). O método de pesquisa é, pois, “... o conjunto de atividades 

sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar um objetivo 

– conhecimentos válidos e verdadeiros – traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e 

auxiliando as decisões do cientista” (LAKATOS; MARCONI, 1995, p. 83 apud Meirelles, 

2007). 

 Pode-se dizer que o método é apenas um conjunto ordenado de procedimentos que se 

mostraram eficientes ao longo da história na busca do saber. Assim sendo, é importante 

enfatizar que o método científico é um instrumento de trabalho. O resultado do trabalho 

depende de seu usuário (CERVO; BERVIAN, 2002). 

 Segundo Lakatos e Marconi (1995 apud MEIRELLES, 2007), os métodos de pesquisa 

são separados em duas classes: métodos mais amplos e métodos de procedimento. Os 

métodos mais amplos tratam de questões de forma mais ampla, abstrata e genérica e encerram 

uma discussão filosófica do que significa fazer ciência. Dentro da classe de métodos mais 
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amplos, os métodos são geralmente classificados em indutivo, dedutivo, hipotético-dedutivo 

ou dialética. 

 Já os métodos de procedimento são etapas mais concretas de busca de solução, sendo 

restritos a certos tipos de fenômenos e englobam dois aspectos: a abordagem e a estratégia da 

pesquisa. 

 As abordagens de pesquisa são condutas que orientam o processo de investigação, isto 

é, são formas ou maneiras de aproximação e focalização do problema ou fenômeno que se 

pretende estudar (BERTO; NAKANO, 2000). São duas as abordagens para a realização de 

pesquisas organizacionais, que, naturalmente, também podem ser aplicadas a outras áreas do 

conhecimento: a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. 

 A estratégia da pesquisa, por sua vez, pode ser entendida como a orientação geral da 

pesquisa (BRYMAN, 1989). Segundo Berto e Nakano (2000), as estratégias de pesquisa mais 

utilizadas na área de Engenharia de Produção são: pesquisa teórico-conceitual, experimental, 

pesquisa de avaliação (survey), pesquisa-ação e estudo de caso. 

 Em relação às técnicas de pesquisa, pode-se citar diversos instrumentos de coletas de 

dados como, por exemplo, entrevistas, questionários, documentos, observação e simulação, 

todas com as suas vantagens e desvantagens. De modo a aumentar a confiabilidade de uma 

pesquisa, é recomendável a utilização de mais de uma delas, para o cruzamento das 

informações obtidas (triangulação). 

 Já a análise de dados consiste em examinar, categorizar, classificar em tabelas ou, do 

contrário, recombinar as evidências tendo em vista proposições iniciais de um estudo (YIN, 

1994). 

 Por fim, é importante ainda ressaltar que as pesquisas científicas podem ser 

classificadas de acordo com o seu propósito em pesquisa exploratória, pesquisa descritiva e 

pesquisa explanatória (Quadro 03). 

 
 

 
Quadro 03 - Classificações da pesquisa científica de acordo com seu propósito 

Fonte: MARTINS (1998). 
 



41 

 

 Definida a estratégia da pesquisa como sendo o estudo de caso, foi necessário que se 

decidisse se seriam analisados vários casos (múltiplos casos) ou apenas um caso (caso único). 

Yin (1994) propõe que o estudo de caso único é apropriado quando ele representa:  

a) um caso crítico ou decisivo;  

b) um caso extremo ou único e;  

c) um caso revelador.  

 Caso contrário, o autor sugere que sejam realizados múltiplos casos uma vez que as 

provas resultantes de casos múltiplos são consideradas mais convincentes e o estudo global é 

visto, por conseguinte, como sendo mais robusto. 

 Tendo em vista o problema de pesquisa e as situações apresentadas por Yin (1994), a 

intenção inicial era realizar um estudo de múltiplos casos. No entanto, a abrangência do 

trabalho, demandava um estudo mais minucioso e, portanto, mais elaborado. Devido ao amplo 

escopo da pesquisa optou-se então por realizar apenas um caso. 

 A realização de um só caso, escolhido devido ao seu potencial de contribuir para o 

trabalho e, portanto, que revelasse informações relevantes, pareceu então mais interessante 

que a realização de vários casos. Isso se caracteriza como uma amostragem do tipo proposital, 

cujo objetivo é selecionar casos ricos em informações para estudos em profundidade. 

 Para a realização do estudo de caso, foi escolhida uma empresa que esteve envolvida 

com um grande programa de capacitação e que possuía um maior grau de maturidade do 

sistema.  

 Além disso, foram tomados os devidos cuidados para que a pesquisa fosse válida e 

confiável, levando-se em consideração os critérios de avaliação da qualidade de um estudo de 

caso destacados por Yin (1994): 

a) validade do constructo: se refere ao estabelecimento de medidas operacionais 

corretas para os conceitos que estão sob estudo; 

b) validade externa: relacionada ao domínio ao qual as descobertas de um estudo 

podem ser generalizadas. 

c) confiabilidade: diz respeito à possibilidade de reprodução do estudo, ou seja, se as 

operações de um estudo podem ser repetidas, apresentando os mesmos resultados. 

 Como esta pesquisa não é explanatória, a validade interna que trata da legitimidade 

das relações causais estabelecidas, não é uma preocupação. 

 Eisenhardt (1989) e Yin (1994) ainda destacam que o processo de gerar teoria a partir 

de estudos de caso é interativo, ou seja, o projeto de um estudo de caso é algo que pode ser 
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alterado e revisado após os estágios iniciais do estudo, tomando, obviamente, cuidados para 

que o mesmo não perca o rigor. 

 É também muito importante destacar o papel da pesquisa bibliográfica para os estudos 

de caso em geral e, em especial, para a presente pesquisa, que investigará elementos ainda não 

muito explorados acerca do tema.  

 Essa atividade é fundamental para o desenvolvimento do constructo inicial, bem como 

na análise dos dados, como será visto adiante. Tendo em vista o objetivo principal desse 

trabalho, que basicamente consiste na estruturação de conhecimento, a pesquisa bibliográfica 

se torna ainda mais relevante. 

 Diversos autores (YIN, 1994) (BRYMAN, 1989) (EISENHARDT, 1989) (VOSS, 

TSIKRIKTISIS; FROHLICH, 2002) discorrem sobre a importância de se utilizar diversas 

fontes de informação em pesquisas qualitativas, especialmente em estudos de caso, com a 

finalidade principal de contribuir para a validade do constructo, por meio da convergência 

(triangulação) de evidências.  

 Todos esses autores também lembram que as evidências, por sua vez, podem ser 

provenientes de fontes quantitativas e/ou qualitativas. 

 No presente trabalho, a fonte primária de informações foi a MHL, os questionários de 

satisfação dos projetos lean respondidos pelos dezessete gestores das áreas envolvidas (Anexo 

D) e a aplicação de questionário aos especialistas (Anexo A) o qual foi elaborado com base na 

pesquisa teórica realizada, contendo os tópicos a serem abordados junto aos profissionais 

escolhidos.  

 Buscou-se tomar os devidos cuidados metodológicos para que pessoas envolvidas no 

processo em estudo fossem solicitadas a responder o questionário a fim de obter respostas 

distintas. 

 Outras técnicas utilizadas foram a observação direta, documentação e registros em 

arquivo. 

 Vale destacar que o roteiro do estudo de caso contém uma seção relacionada ao 

processo de capacitação para a Produção Enxuta baseada no Capítulo 2, que como foi visto, 

apresenta um referencial que relaciona elementos críticos para Produção Enxuta, auxiliando 

na investigação e na análise propostas. 

 Einsenhardt (1989) sugere quatro etapas principais na análise dos dados em estudos de 

caso, apontando algumas técnicas para isso, a fim de contribuir para a construção de teoria: 

a) análise dentro do caso; 

b) análise entre os casos; 
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c) formulação de hipóteses; 

d) comparação com a bibliografia. 

  

 E para um entendimento mais amplo da pesquisa segue a Figura 04, onde é ilustrada 

toda a síntese da pesquisa que foi estruturada com a revisão bibliográfica formada pelo 

histórico e pelos princípios da produção enxuta, pelo estudo das práticas capacitadoras do 

LEM, o qual é o modelo teórico de referência e pela pesquisa das Academias Lean 

(Corporativas, de Consultoria e Acadêmicas) e em paralelo há o levantamento de dados na 

empresa em estudo cujo conteúdo tem o histórico de implantação do Lean na empresa, a 

estrutura do programa de formação de especialista lean com os elementos chave, objetivos, 

benefícios e estrutura organizacional e o estudo da MHL com as comparações, análises e 

identificações das relações com as práticas capacitadoras do LEM, em seguida foi feito um 

enriquecimento do estudo comparativo com a visão de especialistas Lean e por fim a 

comparação final com as recomendações. 
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Figura 04 – Esquema Síntese da Pesquisa 

Fonte: Autor 

 



45 

 

3.2 Descrição do Objeto de Estudo: Programa de Formação de Especialista Lean      

      Daimler 

 

 Com a necessidade de dar suporte à Excelência Operacional de forma sustentável e 

com base em benchmarking com Montadoras realizado pelo OMCD - Organization 

Management Council Department (Área Central Lean da Daimler Trucks), a Daimler 

precisava de 1 Especialista Lean para cada 400 funcionários. 

 Sendo assim, foi iniciado na divisão de Caminhões e Utilitários o Programa de 

Formação de Especialista Lean Daimler em 2007 na Alemanha e em 2011 no Brasil, hoje há  

cerca de 150 especialistas formados em todo o mundo e no Brasil já há seis especialistas 

formados e mais seis em formação. 

 No Brasil até 2014 já foram desenvolvidos 20 projetos com resultados expressivos 

sempre focados em soluções Lean e abrangendo just-in-time, padronização, organização, 

eficiência produtiva, redução de estoque e muitas outras melhorias de processo. 

 

3.2.1 A empresa 

  

 A história da Mercedes-Benz teve início há mais de um século, na Alemanha, e traduz 

o primeiro capítulo da motorização veicular no mundo. Os protagonistas, Gottlieb Daimler e 

Karl Benz (Figura 05) construíram paralelamente os primeiros automóveis motorizados do 

mundo. O pioneirismo destes homens fez com que colecionassem outras conquistas como a 

construção do primeiro ônibus, do primeiro caminhão com motor a gasolina e do primeiro 

caminhão a diesel. O trabalho iniciado por Daimler e Benz, na Alemanha, gerou a formação 

em 1926 da empresa denominada Daimler Benz AG. 

 

 
Figura 05 – Karl Benz e Gottlieb Daimler 

Fonte: Mercedes-Benz 
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 Em 1889 nasce Mercedes, filha de Emil Jellinek, cliente fiel da Daimler, cujo nome 

passa a figurar em um automóvel de 4 cilindros da Daimler, encomendado por esse, lançado 

em 1900, dando início à marca Mercedes-Benz. Com a fusão das empresas Daimler-Motoren-

Gesellschaft e Benz & Cia., em 1926 uniram-se também as duas marcas: a estrela de três 

pontas, que identifica os produtos Mercedes fabricados por Daimler, e a coroa de louros, que 

caracterizava os de Benz (Revista Der Spiegel, Nº 26/2009, pg.66, apud BASTIAN, 2010). 

 Instalada há mais de 50 anos no Brasil, a história de sucesso da Mercedes-Benz 

iniciou-se na década de 40, mais especificamente em 1949 chegando até os dias de hoje. 

Antes da inauguração da fábrica, a presença da marca no país não era tão expressiva. Apesar 

de alguns veículos Mercedes-Benz terem sido importados nos anos anteriores, a implantação 

da marca no País foi iniciada de forma consistente por Alfred Jurzykowski. Em 1949, o 

comerciante de origem polonesa abriu no Rio de Janeiro a Distribuidores Unidos do Brasil 

S.A., empresa destinada a exportar produtos brasileiros para Europa, em troca de bens 

industrializados daquele continente.   

Dessa forma, chegavam ao País chassis de caminhões e de ônibus, além de automóveis  

Mercedes-Benz. Com o tempo, a empresa passou a montar os veículos importados, numa 

oficina capaz de entregar até 10 caminhões por dia. Foi o crescimento do negócio que deu 

origem à Mercedes-Benz do Brasil, fundada em 1953 (BASTIAN, 2010). 

 A partir de 1991, iniciou um processo de revisão de seus processos produtivos e de sua 

cadeia de suprimentos e, a partir de 1992, criou um projeto denominado Fábrica 2000. Desde 

então este processo evoluiu em todos os tópicos ligados a processo de implantação do Lean 

Manufacturing (Figura 06).  

 Em 1994 iniciavam as atividades lean na Mercedes-Benz do Brasil, porém, até a 

concepção e início do programa de formação de especialistas lean os projetos eram pontuais, 

isolados e dependentes do envolvimento gerencial, ou seja, eram feitos em apenas em 

pequenas partes do processo e sem impacto significativo na eficiência da cadeia produtiva da 

empresa e dependia totalmente do engajamento e competência técnica e de liderança do gestor 

para que houvesse uma boa condução do trabalho. Com isso os resultados acabavam sendo 

desconectados da estratégia da empresa, sem sustentabilidade e com pouco desenvolvimento 

de habilidades e competências dos envolvidos nas atividades lean. 

 E em 2011, com o início do programa de formação de especialista lean uma nova 

concepção de implantação da cultura lean, com sustentabilidade de melhorias, totalmente 

alinhada com a estratégia da empresa e com uma estrutura e metodologia organizada para o 
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desenvolvimento de novos especialistas e do pessoal envolvido foi difundida na Mercedes-

Benz do Brasil. 

 

 
Figura 06 – Evolução do processo de implantação do Lean Manufacturing 

Fonte: TOS Office – Mercedes-Benz do Brasil (2013) 
 

 

3.2.2 Elementos Chave do Programa de Formação de Especialista Lean Daimler 

  

Para isso foi necessário elaborar um treinamento composto por dois elementos: 

 

Treinamento Teórico: formado por um treinamento básico com conteúdo básico sobre Lean, 

gerenciamento de projetos e levantamento de melhorias e ganhos no processo, e por mais três 

treinamentos avançados com conteúdos sobre logística lean, lean do produto ao processo, 

habilidades (hard & soft skills) e 6 Sigma Lean (Green Belt). Cada módulo de treinamento 

tem cerca de dez dias de duração. Todas as fases de projeto devem ser documentadas pelo 

formando com uso de padrões. 

 

Treinamento “On-the-job”: o qual consiste na realização de 4 projetos com duração de 3 

meses cada, com acompanhamento de um Lean Trainer certificado pela Daimler ou por 

parceiro externo. Neste elemento há a aplicação prática de gerenciamento de projetos, Lean 

Manufacturing e desenvolvimento lean de produto. E para abranger todo o conhecimento, 



48 

 

cada projeto deve ter um foco diferente e ser feito em áreas produtivas e administrativas. 

Todas as fases de projeto devem ser documentadas pelo formando com uso de padrões. 

 

 As competências necessárias para os Especialistas em formação são formadas por 

quatro categorias de competências: 

 

Qualificações Gerais: 

 
a) indicação como talento/potencial a se tornar gestor; 

b) larga experiência em produção ou áreas de suporte; 

c) fluência em inglês; 

d) graduação em engenharia ou curso similar; 

e) desejável experiência em gerenciamento de projetos e implantação de sistema de 

produção lean; 

f) habilidades didáticas; 

g) mobilidade (projetos em diferentes áreas e plantas); 

h) pró-atividade, entusiasmo, disciplina; 

 

Habilidades (soft skills): 

 
a) moderação de reuniões e workshops; 

b) organização e gerenciamento de tempo; 

c) técnicas de apresentação; 

d) comunicação; 

e) gerenciamento de conflitos; 

 

Competências pessoais: 

 
a) competência para lidar com conflitos e divergências como um desafio de 

aprendizagem; 

b) persistência, Foco, Assertividade; 

c) habilidade para dar e receber feedback; 

d) curiosidade, vontade de aprender; 

e) respeito e integridade como valores pessoais; 

f) empatia; 
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g) autenticidade e modéstia; 

h) segurança; 

 

Competências sociais: 

 
a) perceber e controlar a dinâmica dos grupos; 

b) perceber o humor, atitudes e interesses do grupo; 

c) encorajar/instruir outras pessoas a cooperar; 

 

3.2.3 Objetivos e Benefícios do Programa de Formação de Especialista Lean Daimler 

 

 O objetivo deste treinamento é capacitar os funcionários para atuar como um 

Especialista Lean. Para isso, os Especialistas Lean em formação um treinamento teórico sobre 

Manufatura Enxuta e Seis Sigma, além disso, eles aprendem a executar projetos. 

 O formando tem por objetivo desenvolver as seguintes habilidades: 

a) visão lean holística com  implantação prática; 

b) envolvimento dos diversos níveis gerenciais e a operação; 

c) definição do fluxo de valor, identificação de potenciais de melhoria, desenvolvimento de 

um plano de implantação apropriado; 

d) gerenciamento de projeto; 

e) consultoria Lean; 

f) liderança de Workshops; 

g) elaboração de apresentações; 

  

 Com este conhecimento adquirido durante os treinamentos e o desenvolvimento dos 

projetos, os Especialistas em formação e os Especialistas Lean já formados trazem benefícios 

para as unidades operacionais, como por exemplo: 

a) geração de conhecimento do sistema de produção corporativo e da cultura lean nas áreas; 

b) desenvolvimento de mais Especialistas Lean; 

c) transformação Lean; 

d) otimização sustentável de processos; 

e) implantação de ganhos; 

f) orientação aos gestores sobre os conceitos Lean; 

g) formação de uma rede internacional de Especialistas Lean; 
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3.2.4 Estrutura Organizacional do Programa de Formação de Especialista Lean 

 

 Para o candidato iniciar o Programa de Formação de Especialista Lean ele deve 

primeiramente fazer parte de uma lista de funcionários potenciais a serem futuros gestores e 

em seguida passar por entrevistas padronizadas conduzidas pelo OMCD, e aguardar a 

confirmação para começar o treinamento ou de reprovação do candidato. 

 Estas entrevistas padronizadas conduzidas pelo OMCD são compostas por 

Qualificação Geral, Habilidades Metódicas e Competências Pessoais e Sociais para 

Implantação Lean (Figura 07), as quais são as competências necessárias para os candidatos 

tornaram-se Especialistas. 

 Após sua aprovação o candidato é encaminhado ao seu primeiro projeto pelo Trainer, 

porém ainda com a possibilidade de reprovação no programa após o primeiro projeto. 

 A formação de Especialista Lean segue um programa de um ano composto de quatro 

projetos com duração de três meses cada um com avaliações na MHL, conforme apresentado 

na seção seguinte, no final de cada projeto.  

 Além disso, há o intercalamento de quatro módulos de treinamentos teóricos com 

duração de 10 dias cada e com avaliação escrita para cada módulo de treinamento, e no caso 

de uma reprovação, cada avaliação pode ser repetida uma vez (Figura 08). 

 

 
Figura 07 – Competências necessárias para Especialistas Lean. 

Fonte: TOS Office – Mercedes-Benz do Brasil (2013) 

Competências sociais 

Qualificações Gerais Habilidades (soft skills)

Competências pessoais 

• Indicação como talento/potencial 

• Larga experiência em produção ou áreas de suporte

• Fluência em inglês 

• Graduação em engenharia ou similar

• Desejável experiência em gerenciamento de projetos          

e implementação TOS

• Habilidades didáticas

• Mobilidade (projetos em diferentes áreas e plantas)

• Proatividade, entusiasmo, disciplina

• Moderação de reuniões e workshops

• Organização e gerenciamento de tempo

• Técnicas de apresentação

• Comunicação 

• Gerenciamento de conflitos

• Competência para lidar com conflitos  e divergências 

como um desafio de aprendizagem

• Persistência , Foco,  Assertividade

• Habilidade para dar e receber feedback

• Curiosidade, vontade de aprender

• Respeito e integridade como valores pessoais

• Empatia

• Autenticidade e modéstia

• Segurança

• Perceber e controlar a dinâmica dos grupos

• Perceber o humor, atitudes e interesses do grupo

• Encorajar/instruir outras pessoas a cooperar
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  Os treinamentos são obrigatórios, organizados e coordenados pelo OMCD. 

 

 
 
 

Figura 08 – Modelo Organizacional de Treinamento Lean 
Fonte: Daimler Business Plan TOS Expert Training 

 

 Para reforçar a transferência de boas práticas e experimentar diferentes ambientes, 

culturas e conteúdo de projetos, são recomendados aos Especialistas Lean em formação 

projetos em diferentes áreas funcionais e cada projeto deve seguir três fases: Diagnóstico, 

Implementação e Estabilização como mostradas e explicadas na figura 09. 

 

Fases do Projeto: 

 
Figura 09 – Fases do Projeto Lean 

Fonte: Daimler Business Plan TOS Expert Training 
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• Criar e avaliar o status futuro.
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• Apresentar resultados

Diagnóstico Implementação
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• Produção sincronizada.

Estabilização
• Checar o fluxo de produção, 

resolver problemas.

• Instalar sistema de controle.

• Apresentar resultados finais.

1 a 3 semanas 4ª. a 9ª. semanas 10ª. a 13ª. semanas

In
íc

io
 d

o
 P

ro
je

to

T
é

rm
in

o
 d

o
 P

ro
je

to Roll-Out
• Trabalhar com 

ações pendentes.

• Transferência 

para outras áreas.

Kick-Off
1.Steering committee.

• Status Atual

• Status futuro e 

comprometimento com

implementação

2.Steering committee.

• Desenvolvimento do 

projeto.

• Contramedidas

• Decisões

3.Steering committee.

• Apresentação de 

resultados



52 

 

 O sucesso do projeto depende muito do estabelecimento de uma rotina organizacional 

de comunicação, controle e reporte de suas atividades (Figura 10). 

 
 

Figura 10 – Modelo de Rotina Organizacional do Projeto Lean 
Fonte: Daimler Business Plan TOS Expert Training 

  

Esclarecidas as estruturas de seleção, treinamentos, fases do projeto e rotinas, falta 

ainda entender os papéis e responsabilidades dentro deste programa de formação de 

Especialistas Lean, e para isto, são necessários quatro papéis chave os quais são descritos da 

seguinte maneira: 

 

Líder do Projeto: 

a) é o responsável pelo processo de implantação durante e depois do projeto; 

b) fornece recursos; 

c) decide o status futuro (fase de diagnóstico) e o representa durante a implantação; 

d) é responsável pelo atingimento de metas do projeto; 

 

Trainer: 

a) líder funcional dos Especialistas Lean em formação; 

b) controla situações críticas durante o projeto; 

c) transmite teoria relacionada ao projeto; 

d) treina e orienta os Especialistas Lean em formação; 

Controle e reporte
do P rojeto

Time de Projeto
Diariamente

Planejar e implementar no chão-de-

fábrica.

Representantes das Áreas 
envolvidas

Steering Committee 
Três reuniões + Kick-Off

Tomar decisões relevantes para o projeto

Participantes:

• Diretor da(s) área(s)  em escopo                             

• Gerentes senior das áreas envolvidas 

• Líder do projeto

• Trainer e Trainees

• Gerente TOS-Office

•  Representante do OMCD

2 a 3 Trainees / 1 x Trainer

Áreas de interface
Time de projeto 

estendido
Semanalmente

Controle do projeto através da 

realização das atividades previstas 

e realizadas.
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e) adequa o conceito e a implantação; 

f) é responsável pela avaliação dos; 

g) assegura a preparação das apresentações década fase do projeto; 

 

Trainees (Especialista em formação): 

a) estrutura e coordena o projeto com o time; 

b) conduz análises e diagnósticos e atividades de implantação; 

c) coordena reuniões do projeto com o líder do projeto; 

d) fornece a assistência metodológica; 

 

Membros dos Projetos: 

a) atuam no processo de solução de problemas e atividades de implantação; 

b) recebem treino TOS durante o projeto e preparam eventual rollout e sua 

organização; 

c) participam dos workshops com o Expert trainee; 

d) trabalham com os recursos para atividades de implantação; 

 

 Para ilustrar de uma forma resumida todo o processo de formação de Especialista Lean 

Daimler, um esquema do Modelo do Programa de formação de especialistas no grupo 

Daimler é mostrado na figura 11. 

 

 
Figura 11 – Modelo do Programa de Formação de Especialistas Lean no grupo Daimler 

Fonte: Daimler Business Plan TOS Expert Training 

PlantasCandidatos Benefício para as plantas:

• Qualificação de TOS-Experts e do pessoal

das áreas funcionais envolvidas

• Otimização de processos com base Lean 

• Economias $$S

OMCD e 

TOS-Offices 

Processo

Seletivo

Trainees

Especialistas 

Lean

4 projetos de 3 meses nas plantas

Qualificação por expert trainers dentro do 
escopo dos projetos T O S -E xpert e do 

treinamento teórico
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3.2.5 Matriz de Habilidades Lean 

 

 Como já citado na sessão 3.2.3, o Especialista Lean em formação segue um rigoroso 

programa de um ano composto de quatro projetos com duração de três meses cada um com 

avaliações pela MHL, mostrada de na figura ilustrativa 12 e no Anexo B, no final de cada 

projeto. 

 

 A avaliação segue a seguinte escala de notas:  

 

 0 - Não tem conhecimento teórico e nem mostrou aplicação prática; 

 1 - Possui conhecimento teórico; 

 2 - Desenvolve soluções e implantações com suporte de um Trainer; 

 3 - Desenvolve soluções e implantações com autonomia; 

 4 - É capaz de discutir tópicos como um Trainer e desenvolve seus próprios padrões,  

     documentos e métodos, os quais podem até ser considerados como “Best Practices”. 

 

 
 

Figura 12 – Matriz de Habilidades Lean (Ilustrativo) 
Fonte: Daimler Business Plan TOS Expert Training 

 

 A MHL é formada por dois grandes grupos divididos na primeira coluna, os quais são 

“Lean Management Skills” (Habilidades de Gerenciamento Lean) e “Lean Know-How Skills” 

(Habilidades de Know-How Lean).  

 O primeiro grupo desdobra para dois subgrupos demonstrados na segunda coluna: 

“Lean Transformation” (Transformação Lean) com um tópico e 5 práticas , e “Project 

Management” (Gerenciamento de Projeto) com três tópicos e doze práticas.  
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 O segundo grupo é desdobrado em três subgrupos também demonstrados na segunda 

coluna: “Standardization of Shopfloormanagement” (Padronização do Gerenciamento de 

Chão-de-Fábrica) com dois tópicos e oito práticas, “Quality and Robust Process” (Qualidade 

e Processo Robusto) com três tópicos e treze práticas, e “Pull Systems and Just-in-Time” 

(Sistemas Puxado e Just-in-Time) com cinco tópicos e vinte e duas práticas. 

 Em seguida há a quinta coluna com o conteúdo de cada prática, a sexta coluna com o 

conhecimento o registro de conhecimento prévio sobre Lean do Especialista Lean em 

formação. 

 A partir deste ponto a planilha é dividida com três colunas para cada um dos quatro 

projetos: 

a) a primeira coluna é chamada “Learning Progress Logbook” (Diário de Bordo do 

Progresso de Aprendizado) com registros e justificativas de aplicação das práticas no 

projeto preenchidos pelo próprio Especialista Lean em Formação; 

b) a segunda coluna é a “Trainer Note” (Nota do Trainer) com as notas atribuídas pelo 

Trainer seguindo a escala de notas explicada no início desta seção; 

c) a terceira coluna é a “Trainer Comment/Perspective” (Comentário e Perspectiva do 

Trainer) onde há registros do Trainer que constatam as aplicações feitas pelos 

Especialistas Lean em formação das práticas nos projetos. 

 

 Com base nestas avaliações trimestrais feitas pelo Trainer para o Especialista Lean em 

formação, é preenchida automaticamente a “Matriz de Habilidade Lean – Individual” (Figura 

13 - Ilustrativo e Anexo C), onde pode ser acompanhada de forma gráfica a evolução de 

aprendizado e cumprimento de todas as práticas capacitadoras projeto a projeto que o 

programa de formação de especialistas do grupo Daimler oferece.  

 Além disso, com este overview, o Trainer consegue uma melhor orientação para 

indicar quais características o próximo projeto deverá conter para que o desenvolvimento do 

Especialista Lean seja o mais completo possível. 

 

 



56 

 

 
 

Figura 13 – Matriz de Habilidades Lean – Individual (Ilustrativo) 
Fonte: Daimler Business Plan TOS Expert Training2 

 

 

2 O conteúdo da figura 13 bem como de outras figuras e quadros foram mantidas no idioma inglês pois o sistema 
da empresa não permite qualquer alteração, ou seja, o conteúdo é efetivamente utilizado pela empresa. 
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3.3 Estudo Comparativo 

  

 Nesta seção é tratado o estudo comparativo das quarenta e três práticas capacitadoras 

do LEM com os sessenta práticas corporativas da MHL mostrando suas relações, em seguida 

são feitas novas relações com as práticas capacitadoras e corporativas, logo após foi feita uma 

análise crítica da comparação de um modelo institucional e um modelo corporativo com base 

em um questionário aplicado na pesquisa de campo com os especialistas lean formados da 

empresa em estudo, e por fim um levantamento do legado e implicação deixados nas áreas de 

projeto conforme análise dos dados preenchidos no questionário de satisfação de cliente 

preenchido pelos líderes dos projetos desenvolvidos pelos Especialistas Lean em formação e 

formados. 

 

3.3.1 Matriz Comparativa  

 

 Segue um estudo comparativo das Práticas Capacitadoras do LEM - Lean Enterprise 

Model (Quadro 04) com a “Matriz de Habilidades Lean” demonstrado na “Matriz 

Comparativa” (Quadro 05) do processo de formação Lean de uma empresa multinacional 

alemã do ramo aumobilístico. 

 No Quadro 04 (Práticas Capacitadoras do LEM) há na primeira coluna as Práticas 

Primárias que são os blocos macros de conhecimento e capacitação necessários para o 

especialistas Lean, na segunda coluna vemos a síntese de cada Prática Primária com sua 

definição e objetivo, na terceira coluna são as Práticas Capacitadoras que nada mais é que o 

detalhamento de habilidades e conhecimentos necessários para formar a Prática Primária e 

lógico capacitar o especialista, e por fim na quarta coluna foram colocados códigos 

sequenciais referentes a letra de identificação da Prática Primária para facilitar a correlação 

com as Práticas Corporativas conforme demonstrado no Quadro 06 (Matriz Comparativa). 

 Em seguida no Quadro 05 (Matriz Comparativa) vemos a primeira coluna com as 

Habilidades Primárias da MHL do Grupo Daimler que também podem ser entendidos como 

os principais campos de conhecimento Lean, na segunda coluna temos os principais tópicos 

de cada Habilidade Primária com o devido detalhamento de temas que são completados na 

terceira coluna com as Práticas Corporativas indicadas para a formação do especialista Lean 

do Grupo Daimler, nestas Práticas Corporativas encontramos requisitados alguns conceitos, 

experiências e até o conhecimento e o uso de ferramentas e técnicas para atividades de 
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melhoria e na quarta coluna há as Práticas Primárias correlacionadas com cada Prática 

Corporativa. 

 
 
 

 

Continua... 
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Continuação... 

 

 

Quadro 04 - Práticas Capacitadoras do LEM 

Fonte: Baseado em LAI (2005) 
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Quadro 05 - Matriz Comparativa 

FONTE: Organization Management Council Department (OMCD) 

Expert Project Skill Matrix Lean Enterprise Model
1.1 History of LEAN and TOS/ MPS

1.2 LEAN prod. system/ Lean transformation.

1.3 Features of lean prod. (7V, variability, inflexibility)

H1. Disseminar os princípios, práticas e métricas relacionadas à mentalidade enxuta em todos 

os níveis da organização

H2. Incentivar o comprometimento da força de trabalho

1.5 Analysis of the strat. corporate orientation
H3. Garantir a coerência da estratégia corporativa com os princípios e práticas da produção 

enxuta

2.1 Project definition F1. Construir relacionamentos estáveis e de cooperação tanto interna quanto externamente

F2. Compartilhar os benefícios decorrentes da implementação das práticas enxutas

G1. Criar mecanismos de feedback, que facilitem um fluxo contínuo de informações com os 

stakeholders

G3. Desenvolver e manter o relacionamento com clientes no processo de definição de 

requisitos, projeto e desenvolvimento de produto etc

2.3 Project Key Performance Indicators

2.4 KPI: definition and target cascade 

2.5 Project acquisition

3.1 Specific analyses and presentation methods A5. Minimizar os espaços utilizados e distâncias percorridas por pessoas e materiais

3.2 Creating current state value stream analyses (Current State Map) A2. Simplificar e determinar bem o caminho (fluxo) dos produtos

3.3 Creating Future State Map A2. Simplificar e determinar bem o caminho (fluxo) dos produtos

3.4 Tactical implementation plan (Master Schedule)

4.1 Determining potential

4.2 Process stabilization

4.3 Roll-out/planning handover G2. Otimizar o processo contratual, a fim de que este seja mais flexível a futuras necessidades

5.1 Standardized work

5.2 Principles of standard assembly

I1. Estabelecer processos estruturados para a geração, avaliação e implementação de 

melhorias em todos níveis da organização

I2. Solucionar problemas sistematicamente por meio da análise de dados e de causas raízes.

I3. Determinar objetivos de melhoria contínua para todos os níveis da organização em todas 

etapas do ciclo de vida do produto

I4. Incentivar sugestões relacionadas a práticas inovadoras e de melhoria

5.4 5S method/visual management

6.1 Problem identification B3. Criar bases de dados integradas

6.2 Production status information B1. Tornar os processos visíveis para todos stakeholdres

6.3 Standardised tasks/roles & communication B2. Estabelecer um canal efetivo de comunicação entre todos os stakeholders

6.4 Support functions B3. Criar bases de dados integradas

7.1 Basics of Six Sigma

7.2 Simple tools of Six Sigma

7.3 Complex tools of Six Sigma

8.1 Simple tools

8.2 Complex tools

8.3 Pokayoke, Jidoka, Andon, (Q Alarm/Stop)

8.4 Quality Circles

8.5 CI workshop quality

9.1 GAE optimization / eradication of plant loss A6. Manutenção de equipamentos

9.2 Autonomous maintenance by production A6. Manutenção de equipamentos

9.3 Preventive maintenance A6. Manutenção de equipamentos

9.4 Quick change over, change over workshops A4. Reduzir Setups

9.5 Planning new machines 

10.1 Lean material flow (VBO/shopfloor)

10.2 LT selection and staging at VBO (point of use)

10.3 Supermarket planning and implementation

10.4 Consumption-controlled supply (internal logistics)

10.5 Special forms of delivery (TOP UP, Minomi, picking, set creation)

11.1 Types of pull, kanban systems

11.2 MRP/PPS systems

11.3 Pearl Chain and JIS/ sequencing

11.4 KVP workshop Logistics

11.5 External logistics

12.1 Takt time/ line balancing

12.2 KVP workshop line balancing/ StaBeg

L1. Nivelar a demanda

L2. Utilizar contratos de longo prazo, quando possível

12.4 Heijunka board, production pattern L1. Nivelar a demanda

12.5 Kamishibai L4. Estabelecer objetivos de melhoria incremental do desempenho de produtos

13.1 Designing a FMS C4. Desenvolver aa flexibilidade da mão-de-obra

C3. Assegurar a manutenção, o reconhecimento e a melhoria de habilidades críticas

D1. Estabelecer times multidisciplinares

E1. Usar a abordagem de engenharia de sistemas no projeto e desenvolvimento de produtos

E2. Estabelecer claramente as especificações a partir das necessidades dos clientes (internos 

/externos)

14.2 PoD/ Planning workshops E3. Envolver todos stakeholders logo no início do processo de projeto e desenvolvimento

14.3 Process und layout planning

14.4 Simulation of a production process A1. Desenvolver modelos / simulação

14.5 Planning of new equipment

13.2 Work organization, group work

14.1 Product Development Process   
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Project
Preparation/

Planning

3. 

Project
Analysis/

Implementation

4. 

Project
Evaluation/
Completion

J1. Incentivar a aprendizagem, por meio do acompanhamento, da comunicação e da aplicação

do conhecimento obtido pela experiência.

J2. Realizar benchmarking

J3. Trocar conhecimentos com fornecedores

12.3 Production smoothing / prod. program planning

L3. Minimizar o tempo de ciclo

K1. Definir bem e controlar os processos ao longo da cadeia de valor

A3. Minimizar estoques/inventário

A2. Simplificar e determinar bem o caminho (fluxo) dos produtos

A2. Simplificar e determinar bem o caminho (fluxo) dos produtos

F3. Estabelecer objetivos comuns entre todos os stakeholders

2.2 Project communication

1.4 LEAN awareness and know-how transfer

5.3 Problem-solving process (PDCA or PTCA) 

K2. Estabelecer práticas de redução de variabilidade em todas as etapas do ciclo de vida do 

produto
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 Segue agora o comparativo das Práticas Capacitadoras com as descrições das práticas 

da “Matriz de Habilidades Lean” da empresa em estudo, e para que a Matriz Comparativa, 

mostrada no quadro 05, seja esclarecida, seguem duas subseções mostrando a análise e 

identificação das Práticas Capacitadoras com relação com as práticas corporativas da MHL  e  

as que não são identificadas nenhuma relação. 

 

3.3.1.1 Práticas relacionadas 

 

Prática Primária “A”: Identificar e otimizar os fluxos dentro da empresa 

 

 A1. Desenvolver modelos / simulação: a empresa aplica a prática 14.4-Simulation of 

a production process com base no Production oriented Design (PoD) o qual é apoiado pela 

engenharia virtual (VE) e a fábrica digital (DIFA) onde são usados o Digital MockUp (DMU) 

para auxiliar na geração de requisitos na fase inicial do projeto do produto e Modelos CAD no 

auxílio a simulação de processos de fabricação e na análise de ergonomia. 

  

 A2. Simplificar e determinar bem o caminho (fluxo) dos produtos: para esta 

prática capacitadora relacionamos as práticas “3.2 Creating current state value stream 

analyses (Current State Map)” e “3.3 Creating Future State Map”, ou seja, o Value Stream 

Mapping – VSM (Mapeamento do Fluxo de Valor), como definição o VSM é um método 

padrão para o mapeamento de processo ao longo de um fluxo de valor e serve para analisar o 

estado atual e desenvolver o estado futuro, além de ajudar a desenvolver uma compreensão 

completa dos processos de produção e as condições de materiais e informações. E a prática do 

VSM é amplamente difundida em toda empresa pelo fato de não só olhar para um processo 

individual e sim possibilitar entender todo o processo, ajudar a identificar a fonte de 

desperdício na cadeia de valor, fornecer uma linguagem comum sobre o processo de 

fabricação, facilitar as decisões sobre o fluxo, conectar métodos lean e mostrar a relação entre 

o fluxo de materiais e informações. 

  

 A3. Minimizar estoques/inventário: neste item a prática corporativa que melhor se 

relaciona é a “10.1 Lean material flow”, onde a cadeia de processos de logística segue p 

Princípio Line-Back cujo conceito tem que o valor agregado é o centro de todas as 

otimizações, que a Logística suporta os processos de fabricação na redução de atividades que  

não agregam valor no sentido do processo para os fornecedores. Detalhando um pouco mais 
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esta prática, ela envolve analisar e aperfeiçoar o tipo de embalagem, a disposição, a forma de 

entrega e o sistema de chamada do item, além dos tipos de estoque (supermercado, armazém, 

buffer), tipos de entrega (Just-in-Time e Just-in-Sequence) e os tipos de logística externa 

(Entrega Direta, Milkrun e Áreas Expedidoras). Dentro do conceito do Just-in-Time as 

práticas envolvem Nivelamento de Produção (Distribuição otimizada de atividades e redução 

e estoques intermediários), Fluxo Contínuo (Sincronização), Produzir conforme a Demanda 

do Cliente (Takt Time) e manter a Produção Puxada (produzir somente o necessário). 

  

 A4. Reduzir Setups: diretamente ligado a prática “9.4 Quick change over, change 

over workshops” que aplica duas técnicas fundamentais, a primeira é o SMED (Single Minute 

Exchange of Die), ou seja, a troca de equipamentos dentro de um número de um dígito de 

minutos, e a segunda é a ECCS (Eliminate, Combine, Change e Simplify) que é uma 

abordagem para reduzir tempos internos e externos de setup. Na técnica ECCS a prática 

consistem em quatro etapas, e são elas: 

a) eliminar atividades no setup que são supérfluos; 

b) combinar duas etapas sequenciais em um processo paralelo; 

c) alterar para uma sequência otimizada e lógica; 

d) simplificar através de processos padronizados, além de ferramentas, suprimentos   

operacionais, meios de fixação e acessórios padronizados. 

  

 A5. Minimizar os espaços utilizados e distâncias percorridas por pessoas e 

materiais: para este item aplicamos a prática corporativa “3.1 Specific analyses and 

presentation methods” que tem em seu portfólio as ferramentas Diagrama de Espaguete 

(Diagrama do caminho percorrido por um produto na medida em que ele é movimentado ao 

longo de um fluxo de valor) e Análise de Sete Desperdícios- 7D (Categorização proposta por 

Taiichi Ohno dos sete principais desperdícios, comumente encontrados na produção em 

massa: Superprodução, Espera, Transporte, Processamento desnecessário, Estoque, 

Movimentação desnecessária e Refugo/Retrabalho). 

 As práticas para evitar ou reduzir ou até mesmo eliminar os sete desperdícios na 

empresa são:  

a) produzir apenas o que é necessário, no momento certo e na quantidade certa; 

b) alterar as operações para reduzir o movimento de material; 

c) testar as várias possibilidades de realizar a operação e procurar a melhor; 

d) evitar estoques na fabricação e aplicar sempre que possível o "One Piece Flow"; 
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e) melhorar sequências de trabalho e trazer materiais e equipamentos o mais próximo   

possível de onde o trabalho está sendo realizado; 

f) procurar as causas de falha, eliminá-las e certificar-se de que a qualidade é 

garantida   desde o início (Processo de Solução de Problema A3). 

  

 A6. Manutenção de equipamentos: neste item relacionamos três práticas práticas 

corporativas, as quais são  “9.1 OEE optimization” que é um indicador de manutenção 

produtiva total (TPM) que mede o grau de eficácia no uso de um equipamento por meio do 

monitoramento das perdas de atividades programadas, de tempo de atividade, de velocidade 

de qualidade, “9.2 Autonomous maintenance (TPM) by production” que consiste em 

envolver as pessoas da produção no trabalho de manutenção básica, no desenvolvimento de 

habilidades de manutenção dos operadores, na criação de uma equipe operacional composta 

por operadores de produção, técnicos de manutenção e outras funções de apoio, e “9.3 

Preventive maintenance” onde a base é fornecida pelo custo total do ciclo de vida, a 

experiência de atividades de melhoria, bem como o conhecimento dos operadores, técnicos de 

manutenção e fornecedores para a seleção do equipamento ou componente ideal. 

 

Prática Primária “B”: Assegurar um fluxo de informações sem interrupções 

 

 B1. Tornar os processos visíveis para todos stakeholdres: neste item é aplicado a 

prática corporativa “6.2 Production status information” onde são divulgados e mantidos 

atualizados informações e indicadores relevantes ao processo, como por exemplo, o Registro 

de Produção “Hora-a-Hora”, Planejamento de Mão-de-Obra, Indicador de Qualidade FTT 

(First Time Through), Modelos de Escalação de Problemas, Quadro de Pontos Críticos e 

Cadência de Atividades. 

 

 B2. Estabelecer um canal efetivo de comunicação entre todos os stakeholders: 

para este item a prática corporativa relacionada é a 6.3 Standardised tasks/roles & 

communication a qual trata das Tarefas e Papéis para as Reuniões Diárias (proposta, objetivo, 

agenda, disciplina), Comunicação Padronizada entre o Gestor e as áreas de apoio, Agenda 

estruturada com cadência e escalação para os níveis de gestores. 

 

 B3. Criar bases de dados integradas: esta prática está relacionada a prática 

corporativa “6.1 Problem identification” que aplica padrões, tipos de padrões, definição de 
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problema e desvios do padrão, gestão visual, escalação de problemas, Quadro Andon e 

sistema Jidoka, e “6.4 Support functions” que trata da definição dos papéis e tarefas das 

áreas de apoio (Manutenção, Logística, Qualidade, Planejamento, Compras, etc) e inclusão 

destas áreas e suas respectivas ações nas reuniões diárias de produção com follow-up diários e 

aplicação de processos de solução de problemas de forma integrada. 

  

 B4. Minimizar documentação: não foi identificada uma prática corporativa que 

tenha relação. 

 

Prática Primária “C”: Otimizar a capacidade e a utilização da mão-de-obra 

  

 C1. Desenvolver programas de desenvolvimento de habilidades e planos de 

carreira para os funcionários: não foi identificada uma prática corporativa que tenha 

relação. 

 

 C2. Assegurar a manutenção, o reconhecimento e a melhoria de habilidades 

críticas: não foi identificada uma prática corporativa que tenha relação. 

  

 C3. Assegurar a manutenção, o reconhecimento e a melhoria de habilidades 

críticas: esta prática capacitadora está relacionada a prática corporativa “13.2 Work 

organization, group work”  a qual trata do conhecimento e aplicação de trabalho em grupo, 

porta-vozes, processos de solução de problemas, Kaizen, processos de Medidas de Tempos e 

Métodos (MTM) envolvendo a representação de empregados e sindicatos, adequação de 

funcionários com restrições médicas e rodízio de funcionários nos postos de trabalho. 

 

 C4. Desenvolver a flexibilidade da mão-de-obra: para este item aplica-se a prática 

corporativa “13.1 Designing a FMS (Flexible Manpower System – Sistema de Mão-de-Obra 

Flexível)” que procura abranger a flexibilidade para reagir rapidamente às flutuações de 

demanda, a implantação flexível da capacidade de mão de obra, a produção em um fluxo de 

uma peça, melhoria da produtividade e maior proporção do valor agregado, rápida 

identificação e reação a problemas de qualidade e transporte mínimo de peças. 
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Prática Primária “D”: Permitir a tomada de decisões nos níveis mais baixos da 

hierarquia 

 

 D1. Estabelecer times multidisciplinares: idem a prática capacitadora “C3. 

Assegurar a manutenção, o reconhecimento e a melhoria de habilidades críticas”. 

 

 D2. Delegar ou dividir responsabilidades ao longo de toda a cadeia de valor: não 

foi identificada uma prática corporativa que tenha relação. 

 D3. Capacitar os funcionários a tomar decisões no seu local de trabalho 

(empowerment): não foi identificada uma prática corporativa que tenha relação. 

 

Prática Primária “E”: Implementar projeto de produto e processo de maneira integrada 

 

 E1. Usar a abordagem de engenharia de sistemas no projeto e desenvolvimento 

de produtos: esta prática capacitadora está relacionada a prática corporativa “14.1 Product 

Development Process”  a qual trata de “Master Plan” de processos, “Quality Gates” de 

projeto, estudos de eficiência do processo (Horas por Unidade Produzida, Variáveis de 

Manufatura), PoD (Production oriented Design), PFMEA (Procuct - Failure Mode and 

Effects Analysis). 

 

 E2. Estabelecer claramente as especificações a partir das necessidades dos 

clientes (internos /externos): idem a prática capacitadora “E1. Usar a abordagem de 

engenharia de sistemas no projeto e desenvolvimento de produtos”. 

 

 E3. Envolver todos stakeholders logo no início do processo de projeto e 

desenvolvimento: para esta prática capacitadora foi relacionada a prática corporativa 14.2 

PoD/ Planning workshops que cuida do planejamento e preparação de workshops de processo 

com a coordenação das áreas de produção e planejamento, uso de métodos e ferramentas de 

planejamento, indicadores e metas, moderação de discussões, coordenação e gerenciamento 

de grupos/áreas envolvidas, monitorar os documentos e o cumprimento das ações, e revisar as 

contramedidas. 
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Prática Primária “F”: Desenvolver relacionamentos baseados na confiança e no 

comprometimento mútuo 

 

 F1. Construir relacionamentos estáveis e de cooperação tanto interna quanto 

externamente: esta prática está alinhada com a prática corporativa “2.1 Project definition” 

que cobre o planejamento e a organização do projeto, a elaboração do descritivo, 

gereciamento de recursos necessários ao projeto (equipe multifuncional e qualificada, 

investimentos, equipamentos, áreas internas e externas de apoio), definição de indicadores do 

projeto alinhados com os indicadores corporativos e baseados nas necessidades da área do 

projeto. 

 

 F2. Compartilhar os benefícios decorrentes da implantação das práticas enxutas: 

para esta prática combina-se a prática corporativa “2.2 Project communication” que cuida de 

todas as rotinas de comunicação em diferentes níveis (do chã-de-fábrica até a alta direção) e 

diferentes frequências (desde comunicações diárias até mensais) sempre com o intuito 

identificar problemas, planejar as ações de melhoria e compartilhar e multiplicar as boas 

práticas e aprendizados. 

 

 F3. Estabelecer objetivos comuns entre todos os stakeholders: está prática abrange 

duas práticas corporativas, primeiro a prática “2.3 Project Key Performance Indicators” a 

qual é sobre a definição, monitoramento e divulgação de indicadores; e em segundo com a 

prática “2.4 KPI: definition and target cascade” que trata de indicadores do projeto em 

alinhamento com indicadores corporativos e em acordo com as necessidades das áreas de 

apoio e os clientes internos/externos, além do desdobramento destes indicadores em todos os 

níveis hierárquicos. 

 

Prática Primária “G”: Focar continuamente no cliente 

  

 G1. Criar mecanismos de feedback, que facilitem um fluxo contínuo de 

informações com os stakeholders: idem a prática capacitadora “F2. Compartilhar os 

benefícios decorrentes da implantação das práticas enxutas”. 

 

 G2. Otimizar o processo contratual, a fim de que este seja mais flexível a futuras 

necessidades: esta prática pode ser comparada a prática corporativa “4.3 Roll-out/planning 
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handover” que cuida desde a criação de um plano “Roll Out” para planejamento de recursos, 

implantação de melhorias, qualificação/treinamentos, coaching na gestão, capacitação do 

sponsor do processo para adotar novos sistemas e continuar atuando mesmo após o projeto. 

Além disso, compartilhar o conhecimento e os resultados obtidos no projeto para outras áreas 

necessárias, planejar e organizar os recursos necessários para implementar e estabilizar as 

medidas pendentes e novos princípios e conceitos para outras áreas além da área especifica do 

projeto. 

 

 G3. Desenvolver e manter o relacionamento com clientes no processo de definição 

de requisitos, projeto e desenvolvimento de produto: idem a prática capacitadora “F2. 

Compartilhar os benefícios decorrentes da implantação das práticas enxutas”. 

 

Prática Primária “H”: Disseminar a mentalidade enxuta em todos os níveis da 

organização 

 

 H1. Disseminar os princípios, práticas e métricas relacionadas à mentalidade 

enxuta em todos os níveis da organização e H2. Incentivar o comprometimento da força 

de trabalho: ambas destas práticas capacitadoras estão alinhadas a prática corporativa “1.4 

LEAN awareness and know-how transfer” que abrange a execução orientada por metas e 

especifica de workshop de conscientização Lean para o contexto do projeto, uso de lições de 

especificas para um determinado processo, e desenvolver a habilidade de reconhecer boas 

práticas, documentá-las sistematicamente para usar em diversas situações e transferência de 

know-how. 

 

 H3. Garantir a coerência da estratégia corporativa com os princípios e práticas 

da produção enxuta: totalmente alinhada com a prática corporativa “1.5 Analysis of the 

strat. corporate orientation” que trata dos métodos de análises estratégicas (pontos fortes e 

fracos, oportunidades e riscos, portfólio de produtos) e do desenvolvimento da análise do 

estado atual para uma visão Lean da empresa. Além disso, esta prática é alinhada com as 

práticas corporativas “2.3 Project Key Performance Indicators” e “2.4 KPI: definition and 

target cascade” já explicadas anteriormente. 
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Prática Primária “I”: Cultivar  a cultura de melhoria dos processos de forma contínua 

 

 I1. Estabelecer processos estruturados para a geração, avaliação e implantação 

de melhorias em todos níveis da organização / I2. Solucionar problemas 

sistematicamente por meio da análise de dados e de causas raízes / I3. Determinar 

objetivos de melhoria contínua para todos os níveis da organização em todas etapas do 

ciclo de vida do produto / I4. Incentivar sugestões relacionadas a práticas inovadoras e 

de melhoria: estas quatro práticas capacitadoras estão relacionadas a prática corporativa “5.3 

Problem-solving process (PDCA)” que trata da aplicação e do conhecimento do processo de 

solução de problemas e a habilidade de escolher a correta ferramenta conforme a 

complexidade do problema, e o uso do Processo de Solução de Problema A3 para distinguir o 

ponto, abrangência e a raiz da causa do problema. 

 

Prática Primária “J”: Nutrir um ambiente de aprendizado constante 

 

 J1. Incentivar a aprendizagem, por meio do acompanhamento, da comunicação e 

da aplicação do conhecimento obtido pela experiência / J2. Realizar benchmarking /    

J3. Trocar conhecimentos com fornecedores: estas três práticas capacitadoras estão 

alinhadas com duas práticas corporativas, “1.2 LEAN prod. system/ Lean transformation”  

que trata das características de um sistema de produção holístico com fornecedores e clientes 

internos/externos (Cultura Lean, Zero Defeito, Valor agregado, Fluxo de uma peça só, 

Segurança, Qualidade, Entrega, Custo e Motivação, Indicadores e Gerenciamento de 

Performance); e “1.3 Features of lean prod. (7W, variability, inflexibility)” que fala dos “3 

Inimigos do Lean” (Desperdício, Inflexibilidade e Variabilidade) e seus benefícios e efeitos 

(Mckinseys Consulting), dos “3 M’s” (Muda, Mura e Muri = Desperdício, Sobrecarga e 

Desnivelamento/Desbalanceamento) e seus efeitos (Conceito Toyota) e dos Sete Desperdícios 

(Superprodução, Estoque, Espera, Transporte, Excesso de Movimentação, Operações 

desnecessárias e Refugo/Retrabalho). 

 

Prática Primária “K”: Assegurar que os processos se tornem maduros e consistentes 

 

 K1. Definir bem e controlar os processos ao longo da cadeia de valor: esta prática 

consiste em uma séria de práticas corporativas: 
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 “8.1 Simple tools”: reconhecimento e definição de desvios do padrão, aplicação dos 

“5 Porque’s”, do Diagrama de Ishikawa, Gráfico de Pareto, Check-lists, Histogramas, 

Diagrama de Dispersão e Braisntorming. 

 “8.2 Complex tools”: uso de ferramentas para localizar as possíveis causas de desvios 

(Shainin, Análies Multi-variadas, FMEA e QFD-Quality Function Deployment). 

 “8.3 Pokayoke, Jidoka, Andon, (Q Alarm/Stop)”: conhecimento, uso e aplicação de 

ferramentas e sistemas para evitar erros (Pokayoke),  

 “8.4 Quality Circles”: Círculos da Qualidade (Fornecedor � Empresa � Cliente), 

Acordo de Qualidade, “Quality Feedbak Loop”, estabelecer e aplicar o indicador correto para 

o processo, rastreabilidade e solução de problema. 

 “8.5 CI workshop quality”: ter conhecimento do planejamento e processo (informação 

do processo/produto e acordo com a área, participantes, testes, recursos e indicadores),  

moderação, implantação e controle das atividades e liderar discussões. 

 

 K2. Estabelecer práticas de redução de variabilidade em todas as etapas do ciclo 

de vida do produto: esta prática pode ser relacionada as três práticas corporativas sobre Seis 

Sigma,  “7.1 Basics of Six Sigma”, “7.2 Simple tools of Six Sigma”, “7.3 Complex tools of 

Six Sigma”, que cuidam  de procedimento DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, 

Control), de identificação, definição, delimitação do projeto (SIPOC:Supplier-Input-Process-

Output-Customer, Benchmarking), transferência de desejos do cliente em indicadores 

(Análise de Kano, Matriz Crítica), bases de dados estatísticos (Distribuição Normal), DMAIC 

e abordagem orientada a hipótese, MSA - Análise do Sistema de Medição, Variação de 

Processo (Histograma, “Boxplot”), processo de medida de desempenho (Capabilidade – Cp e 

CpK), separar fatos de ficção (Intervalo de Confiança, Teste de Hipóteses, Matriz de Causa e 

Efeito, Estratégia e tamanho da amostra na coleta de dados (P-Valor), Análise Multi-variante, 

Correlações, Regressões e DOE- Design of Experiment. 

 

 K3. Analisar as possibilidades de terceirização (make/buy) como uma decisão 

estratégica: não foi identificada uma prática corporativa que tenha relação. 

 

Prática Primária “L”: Maximizar a estabilidade mesmo em um ambiente instável 

 

 L1. Nivelar a demanda / L2. Utilizar contratos de longo prazo, quando possível: 

estas duas práticas capacitadoras estão relacionadas às práticas corporativas “12.3 Production 
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smoothing / prod. program planning” que cuida do nivelamento do mix de produção 

(Heijunka) e estuda os efeitos nos indicadores de entrega, custo e qualidade; e “12.4 

Heijunka board, production pattern” que trata do controle, gerenciamento e cálculo de 

capacidade produtiva, de tamanho de lotes, da sequencia de produção. 

 

 L3. Minimizar o tempo de ciclo / L4. Estabelecer objetivos de melhoria 

incremental do desempenho de produtos: para estas duas práticas são relacionadas duas 

práticas corporativas “12.1 Takt time/ line balancing” onde é estudado a definição e o 

cálculo de tempo de takt e tempo de ciclo, sequência, variação e segmentação dos elementos 

de trabalho, balanceamento com o auxílio do Gráfico Yamazumi para identificar valor 

agregado, valor não agregado e desperdício e a integração de Processo de Melhoria Contínua; 

e “12.2 KVP (Kontinuierlicher VerbesserungsProzess – Processo de Melhoria Contínua) 

workshop line balancing” que adota a aplicação dos conceitos e metodologia dos workshops 

de melhoria contínua e dos princípios cirporativos padrões de planejamento, usinagem, 

montagem e logística. 

  

 L4. Estabelecer objetivos de melhoria incremental do desempenho de produtos: 

não foi identificada uma prática corporativa que tenha relação. 

 

3.3.1.2 Práticas não relacionadas 

 

 Dentre as quarenta e três Práticas Capacitadoras listadas pelo LEM, apenas seis não 

possuem relação com as sessenta Práticas Corporativas apresentadas pela Matriz de 

Habilidade Lean, as quais também tiveram doze práticas sem relação.  

 Analisando as características destas Práticas Capacitadoras e Corporativas não 

relacionadas, pode-se agrupá-las nas seguintes “novas” categorias:  

(A) Práticas Capacitadoras de Desenvolvimento de Carreira do Especialista Lean, Práticas 

Capacitadoras de Acompanhamento; 

(B) Estabilização e Abrangência de Projetos/Atividades Lean; 

(C) Práticas Capacitadoras de Padronização, Organização e Monitoramento de Processos e 

Documentos em Projetos/Atividades Lean; 

(D) Práticas Capacitadoras de Planejamento e Estratégia.  

 Elas são descritas a seguir: 
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A. Práticas Capacitadoras de Desenvolvimento de Carreira do Especialista Lean 

(Comportamental, Experiência, Habilidades e Teoria): 

 

 “1.1 History of LEAN and TOS/ MPS”: prática que desenvolve o conhecimento sobre 

Produção em Massa (Henry Ford, Economia em escala e seus benefícios), história e 

desenvolvimento do Sistema de Toyota de Produção (Taiichi Ohno, princípios de 

Padronização, Poka Yoke, Supermercados, Total Productive Maintenance, Total Quality 

Management, Just in Time) e a origem do Sistema de Produção Corporativa da empresa em 

estudo; 

 

 C1. Desenvolver programas de desenvolvimento de habilidades e planos de 

carreira para os funcionários / C2. Assegurar a manutenção, o reconhecimento e a 

melhoria de habilidades críticas: práticas para garantir que as pessoas devidamente 

treinadas estejam disponíveis, motivadas, cientes de suas capacidades e de quais são as 

expectativas da empresa quando necessárias, constantes programas de reciclagem e 

atualização dos conhecimentos e habilidades, além de reconhecimento da gestão. 

  

 D2. Delegar ou dividir responsabilidades ao longo de toda a cadeia de valor / D3. 

Capacitar os funcionários a tomar decisões no seu local de trabalho (empowerment): 

estas práticas focam na projeção da estrutura organizacional e dos sistemas de gestão para 

acelerar e impulsionar a tomada de decisão no seu ponto de conhecimento, aplicação e 

necessidade. 

 

B. Práticas Capacitadoras de Acompanhamento, Estabilização e Abrangência de 

Projetos/Atividades Lean: 

 

 “2.5 Project acquisition”: prática focada em derivar do projeto/atividade lean atual o 

follow-up, a sequencia, o escopo, o potencial e a capacidade de outros projetos.  

  

 “3.4 Tactical implementation plan (Master Schedule)”: prática que capacita o 

Especialista Lean em planejar e definir as ações dos projetos/atividades lean com Planos de 

Implantação detalhados (Pacotes de Trabalho, Atividades detalhadas, sequencia e prioridades 

adequadas para as ações, período das ações e responsáveis). 
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 “4.1 Determining potential”: nesta prática é definido o potencial do projeto/atividade 

lean atual e o respectivo acordo com a área de Controlling Financeiro, e por fim o cálculo de 

ganho financeiro com base na avaliação e aprovação das economias adquiridas com as 

melhorias. 

  

 “4.2 Process stabilization”: prática para planejamento da introdução e manutenção 

das medidas de estabilização através de verificações cíclicas dos tempos, dos padrões de 

processos e do constante “Go & See” da gestão e dos Especialistas Lean.   

 

C. Práticas Capacitadoras de Padronização, Organização e Monitoramento de Processos 

e Documentos em Projetos/Atividades Lean: 

 

 B4. Minimizar documentação: prática que busca aperfeiçoar os documentos de 

processos para disponibilizar e transferir corretamente, sem erros, sem retrabalhos e sem 

atrasos as informações, procedimentos e orientações pertinentes. 

  

 “5.1 Standardized work”: prática que consiste em analisar, avaliar e definir o trabalho 

padrão, criando os procedimentos de trabalho padrão e dando treinamento aos trabalhadores, 

com o objetivo principal de identificar os desvios de padrão, solucionar problemas e aumentar 

a eficiência dos processos.  

  

 “5.2 Principles of standard assembly”: prática de analisar, identificar e aplicar 

princípios corporativos (melhores práticas e padrões de processo) para processos produtivos 

de montagem, além disso, há também princípios para os processos de usinagem, logística e 

planejamento.  

  

 “5.4 5S method/visual management”: prática que abrange a teoria, implantação e 

monitoramentos das ações de 5S, com a aplicação de padrões visuais (identificação, 

demarcação, organização), indicadores visuais auto-explicativos e disseminação da cultura 

5S. 

 

 “12.5 Kamishibai”: esta prática incorpora a verificação de regular de qualidade, com 

o cálculo de intervalos de acordo com o tempo de takt e premissas do processo, incluindo 
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também o planejamento e o treinamento dos funcionários para um sincronismo otimizado 

entre as ações de operação e de controle de qualidade. 

 

D. Práticas Capacitadoras de Planejamento e Estratégia: 

 

  K3. Analisar as possibilidades de terceirização (make/buy) como uma decisão 

estratégica: esta prática trata de como estabelecer e manter os processos capazes de 

desenvolver e produzir as características-chave especificadas dos produtos e serviços, porém 

sempre com a análise técnica sobre qualidade e especificações; e financeira da melhor 

margem de lucro para a melhor decisão estratégica da empresa. 

  

 “9.5 Planning new machines”: planejar e definir os requisitos para a aquisição de 

novas máquinas (manutenabilidade, forma de “setup”, ferramental), desenvolver os guias de 

especificações e cálculo de custo-benefício de acessórios e componentes adicionais. 

 

 “14.3 Process und layout planning”: planejar e análisar de forma macro e micro dos 

fluxos de produto e de material, desenvolver “block layout”, detalhar os postos/estações de 

trabalho, máquinas e equipamentos, prédios e estruturas. 

 

 “14.5 Planning of new equipment”: planejar e definir as premissas para novos 

equipamentos, calcular e avaliar a viabilidade com algumas mudanças de projeto, desenvolver 

novos equipamentos que auxiliem na flexibilidade e na automação das atividades, e que 

também tenha um alto níve de disponibilidade e eificiência (OEE) e que possibilite a 

aplicação de TPM. 

 

3.3.2 Análise dos Especialistas 

 

 Com o intuito de enriquecer e ampliar a visão além deste pesquisador e de coletar 

diferentes perspectivas da análise crítica feita até o momento, uma pesquisa de campo (Anexo 

A) com os outros cinco Especialistas Lean formados na empresa foi feita para verificar se 

estas práticas capacitadoras do LEM possuem ou não relação com algum item da MHL e se 

deveriam ou não fazer parte da Matriz em questão. 

 Esta pesquisa de campo foi feita com um questionário composto por três partes, a 

primeira parte é sobre a indicação de quais práticas capacitadoras do LEM que não haviam 
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sido relacionadas pela pesquisa os especialistas veem relação com a MHL, a segunda parte é 

especificar quais seriam as práticas corporativas que as práticas capacitadoras indicadas na 

primeira parte têm relação, e na terceira parte é indicar e justificar quais práticas capacitadoras 

mesmo sem relação que deveriam fazer parte da MHL. 

 Com base nas respostas e comentários preenchidos no questionário pelos Especialistas 

Lean formados, foram apontados que das seis Práticas Capacitadoras relacionadas na seção 

3.3.1.1, quatro delas poderiam ter relação direta com alguns itens da Matriz de Habilidade 

Lean, ou seja, segundo análise dos Especialistas Lean formados as duas práticas capacitadoras 

“C1. Desenvolver programas de desenvolvimento de habilidades e planos de carreira para os 

funcionários” e “C2. Assegurar a manutenção, o reconhecimento e a melhoria de 

habilidades críticas” poderia ter relação com o item “1.4 LEAN awareness and know-how 

transfer” por ele tratar de execução orientada por metas, pelo uso de lições aprendidas 

especificas para um determinado processo, e por auxiliar no desenvolvimento das habilidades 

de reconhecer boas práticas, documentá-las sistematicamente e usá-las em diversas situações 

e na transferência de know-how. Além disso, estas duas práticas também forma indicadas para 

fazer parte da MHL pelos seguintes comentários registrados nos questionários, “O 

pensamento lean é algo que uma vez internalizado, começa a fazer parte da cultura do 

profissional e consequentemente traz melhores resultados para a empresa. Com uma visão 

holística e lean, poderia haver uma parceria com a área de recursos humanos e desenvolver 

funções que agreguem maior valor ao core de cada uma das áreas e consequentemente 

fomentar a análise de plano de carreira para os funcionários de acordo com o grau de 

expertise e não com base em salário como é realizado hoje.” (Especialista Lean 02, referente 

a prática C1), “A transferência de know-how possibilita o desenvolvimento de programas de 

capacitação visando carreiras.” (Especialista Lean 04, referente a prática C1), “Não existe 

um planejamento claro pós-formação de um especialista lean, ou seja, quais serão suas 

atividades, tarefas ou até função quando retornar a área de origem. Acredito que este 

planejamento deveria constar na Matriz de Habilidades Lean” (Especialista Lean 05, 

referente a prática C1), e “Não observei de maneira direta a tratativa de habilidades criticas 

e sim de habilidades gerais e necessárias para promover um ambiente de mudanças. Este 

requisito pode ser tratado de forma pragmática para que seja evidenciado no modelo LEM.” 

(Especialista Lean 03, referente a prática C2). 

 A terceira prática capacitadora “D2. Delegar ou dividir responsabilidades ao longo de 

toda a cadeia de valor” teria relação com os três itens “3.2 Creating current state value 

stream analyses (Current State Map)” por ser sobre o Value Stream Mapping – VSM 
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(Mapeamento do Fluxo de Valor) que é um método de mapeamento de processo ao longo de 

um fluxo de valor que auxilia a desenvolver uma compreensão completa e fornece uma 

linguagem comum sobre o processo de fabricação, facilita as decisões sobre o fluxo, conecta 

os métodos lean e mostra a relação entre o fluxo de materiais e informações, “3.4 Tactical 

implementation plan (Master Schedule)” por que capacitar o Especialista Lean em planejar, 

definir e até delegar as ações dos projetos/atividades lean com atividades detalhadas, 

sequencia, prioridades, prazos e responsáveis e “4.3 Roll-out/planning handover” que cuida 

do planejamento de recursos, implantação das melhorias, qualificação/treinamentos de todos 

os envolvidos, coaching na gestão, além disso, promove o compartilhamento do 

conhecimento e dos resultados obtidos no projeto para outras áreas com as mesmas 

necessidades. Esta prática capacitadora foi também seguida de comentários registrados nos 

questionários como vemos a seguir, “Analisando a cadeia de valor, conseguimos direcionar 

esforços às atividades que mais trazem resultado para a empresa. Além de balancear a carga 

de trabalho, conseguimos promover um processo de responsabilidade e escalação muito mais 

eficiente e eficaz.” (Especialista Lean 02, referente a prática D2) e “Mapeamento de processo 

garante identificar e classificar os responsáveis da cadeia de processo e suas respectivas 

atividades.” (Especialista Lean 04, referente a prática D2). 

 E para a quarta prática capacitadora relacionada pelos Especialistas Lean formados, 

“D3. Capacitar os funcionários a tomar decisões no seu local de trabalho (empowerment)”, 

foi indicado a relação com os itens “2.2 Project communication” que cuida de todas as 

rotinas de comunicação desde o chã-de-fábrica até a alta direção em diferentes frequências 

com o intuito identificar problemas, planejar as ações, compartilhar boas práticas e 

aprendizados e até tomar decisões, “5.3 Problem-solving process (PDCA)” que exige a 

capacidade de tomada de decisão para aplicar o conhecimento do processo de solução de 

problemas e a habilidade de escolher a correta ferramenta conforme a complexidade do 

problema e  “6.1 Problem identification” que aplica padrões (Ex.: Quadro Andon), sistemas 

(Ex.: Jidoka) e procedimentos de escalação para a decisão em casos de problemas e desvios 

de processos. E como as práticas anteriores esta prática também foi validade pelos 

Especialistas Lean com os seguintes comentários “Identificando a causa raiz das falhas é 

possível capacitar os funcionários para tomada de decisão, desde que obviamente tenhamos 

os processos também definidos.” (Especialista Lean 04., referente a prática D3). 

 Sobre as outras duas práticas capacitadoras “B4. Minimizar documentação” e “K3. 

Analisar as possibilidades de terceirização (make/buy) como uma decisão estratégica” as 

quais também não tiveram relação identificada nem pelos Especialistas Lean, são práticas que 
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foram indicadas pelos especialistas a integrarem também a Matriz de Habilidade Lean, e isto é 

constatado pelos seguintes registros contidos nos questionários, “O modelo corporativo de 

implementar a filosofia lean, burocratiza demais com a quantidade de reports, enquanto por 

outro lado sustentamos a idéia do Keep it simple.” (Especialista Lean 02, referente a prática 

B4), “Este tema é importante pois a redução da burocracia é fundamental para tornar a 

empresa “lean”, destaa forma apenas a documentação essencial deve existir.” Especialista 

Lean 01, referente a prática B4), “Comunicação eficaz reduz a necessidade de 

documentação.” (Especialista Lean 04, referente a prática B4), “Hoje o escopo dos projetos 

estão baseados em melhorias de indicadores individuais das áreas que recebem projeto e não 

no custo final do produto. Se não partimos da premissa de analisar o custo final do produto, 

não temos embasamento técnico e econômico para uma decisão de Make or Buy – MoB.” 

(Especialista Lean 02, referente a prática K3) e “Ferramentas de balanceamento da produção 

devem ser orientativos para o MoB.” (Especialista Lean 04, referente a prática K3). 

  

3.3.3 Discussão dos Resultados 

 

 Esta seção mostra a discussão dos resultados do estudo comparativo com foco em 

dimensões de conhecimento e aplicação, em práticas não relacionadas e em implicações para 

projetos e atividades lean baseadas nas relações das práticas capacitadoras do LEM com as 

práticas da MHL.  

 Sendo assim segue a análise dos resultados feita por meio de dimensões no modelo de 

capacitação lean em estudo: 

 

a) liderança: por fazer os especialistas lean tanto em formação como formados coordenarem 

os projetos do início ao fim e conduzirem equipes multifuncionais em diferentes níveis 

hierárquicos, o processo de capacitação corporativo leva-os a uma fonte de preparação 

para a liderança como gestores da empresa e isso corrobora o que é citado na Parte IV 

(Desenvolvimento de Equipe e Parceiros Excepcionais) de “O Modelo Toyota” conforme 

Liker e Meier (2007) onde a capacitação colabora e é essencial para os novos líderes. 

b) desdobramento dos objetivos estratégicos para as operações: esta dimensão não está tão 

clara no LEM, mas é bem definida na MHL (Daimler) nas práticas corporativas dos 

Tópicos “Project Preparation/Planning” (Preparação e Planejamento do Projeto) e “Project 

Evaluation/Completion” (Conclusão e Avaliação do Projeto) com as práticas que tratam 

da definição do escopo projeto, dos indicadores, dos potenciais de ganho, da estabilização 
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e da entrega dos resultados e acompanhamento pós projeto. Portanto, é importante e fica 

como uma recomendação para incluir estas práticas em outros modelos de capacitação 

lean. De fato, estas práticas tem alcançado sucesso por ações como as reuniões prévias 

entre o especialista lean e o gestor da área para alinhar os objetivos e ações lean do projeto 

com os reais objetivos estratégicos da empresa, definição de KPI’s (Key Performance 

Indicators – Indicadores de Performance) corporativos para monitorar o projeto lean, 

análise dos ganhos potenciais com base em um profundo diagnóstico da situação inicial e 

nas oportunidades de melhoria identificadas e, por fim, todo um planejamento de 

atividades pós projeto que é entregue ao gestor da área para concluir e monitorar a 

estabilização das melhorias. 

c) comunicação, planejamento e gestão do projeto: ambos os modelos abrangem desde o 

descritivo do projeto, as rotinas e padrões de comunicação para acompanhamento das 

ações e evoluções do projeto, o alinhamento de objetivos e indicadores, o feedback aos 

envolvidos nos resultados dos projetos até o planejamento e implantação das melhorias 

lean pós período de projeto. 

d) mentalidade enxuta: as práticas capacitadoras e corporativas estudadas tratam da 

disseminação dos princípios, práticas e indicadores, além da conscientização e 

transferência de conhecimento lean. 

e) resultados: muito mais presente nas práticas corporativas da MHL do grupo Daimler com 

a capacitação em planejamento e definição das atividades, determinação de potenciais de 

ganhos, chegando até ao cálculo de ganho financeiro. E como validação dos resultados 

atingidos e desempenho dos especialistas lean em formação e formados há ainda uma 

avaliação por parte dos gestores que abrange planejamento, comunicação, resultados, 

atividades pós projeto, e a liderança e gerenciamento do projeto, ou seja, ter uma estrutura 

de Capacitação Lean por meio de mecanismos como práticas, projetos e módulos teóricos 

mostra sustentabilidade e atingimento de resultados.  

 

 De fato, diferente de um modelo geral de concepção e natureza acadêmica, a ênfase 

nos resultados seria muito forte na academia corporativa. 

 Tendo como referência o Modelo LEM e após o estudo comparativo com a MHL da 

MBBras, identifica-se no LEM que, por ser um sistema institucional, pontos que não são 

abordados pelo programa de formação corporativo em estudo.  

 Um exemplo disto é um grupo de práticas capacitadoras formado por: “C1. 

Desenvolver programas de desenvolvimento de habilidades e planos de carreira para os 
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funcionários”, “C2. Assegurar a manutenção, o reconhecimento e a melhoria de habilidades 

críticas”, “D2. Delegar ou dividir responsabilidades ao longo de toda a cadeia de valor” e 

“D3. Capacitar os funcionários a tomar decisões no seu local de trabalho (empowerment)” , 

as quais são focadas no desenvolvimento de carreira dos especialistas lean e demais 

funcionários. Estas práticas são facilmente identificadas nas atividades de recursos humanos e 

treinamento da empresa em estudo. 

 Outras duas práticas capacitadoras do LEM que diverge das corporativas são a “B4. 

Minimizar documentação” a qual é tratada no ambiente corporativo como algo cultural e uma 

constante busca de todos os departamentos, sejam eles produtivos ou administrativos, e a 

prática “K3. Analisar as possibilidades de terceirização (make/buy) como uma decisão 

estratégica” é tratada como uma ação estratégica envolvendo diversos departamentos e níveis 

de alta gestão na empresa. 

 Como mencionado na figura 11 sobre o Modelo do Programa de formação de 

especialistas o legado para as plantas que os projetos devem deixar são a qualificação de 

Especialistas Lean e do pessoal das áreas funcionais envolvidas, a otimização de processos 

com base Lean e as economias com despesas e investimentos. 

 E para medir este legado é sempre passado para o Líder do Projeto um Questionário de 

Satisfação (Anexo D) onde são avaliados cinco tópicos principais sobre as implicações para 

projetos e atividades lean na empresa:  

a) colaboração / informação;  

b) comitês e reunião da equipe do projeto; 

c) resultados do projeto; 

d) entrega / apoio do projeto; 

e) equipe do projeto (especialistas eean) / progresso do projeto. 

  

 A escala deste questionário é de 1,0 a 6,0 onde a classificação é seguinte: 

1,0 - 1,4: Expectativas superadas; 

1,5 - 2,4: Expectativas completamente atendidas; 

2,5 - 3,4: Expectativas atendidas; 

3,5 - 4,4: Expectativas parcialmente atendidas; 

4,5 - 5,4: Expectativas insuficientemente atendidas; 

5,5 - 6,0: Expectativas não atendidas. 
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 Conforme o quadro 06, o resultado de análise dos questionários respondidos mostra 

que o primeiro tópico, 1. Colaboração / Informação, teve uma nota média de 1,7 pontos que 

significa que as expectativas completamente atendidas sobre se a gestão foi envolvida, se suas 

preocupações foram consideradas e se foi suficientemente informada sobre as razões para as 

implantações lean, além da reação da equipe do envolvida nas atividades de melhoria lean da 

disponibilidade dos especialistas em formação ou formados. 

 No tópico seguinte, 2.Comitês e Reunião da Equipe do Projeto, a nota média foi de 

1,6 pontos que, igual ao tópico anterior, também teve as expectativas completamente 

atendidas, só que agora abordando se a gestão está satisfeita com a condução, procedimento e 

moderação dos comitês e reuniões da equipe do projeto e se as informações e decisões 

desenvolvidas e indicadas pelos especialistas são compreensíveis e orientadas para as metas. 

 O próximo tópico é o 3. Resultados do Projeto, e atingiu uma nota média de 2,0 

pontos conseguindo ter as expectativas completamente atendidas para as melhorias e 

economias adquiridas durante o projeto, para o apoio à implantação, estabilização e 

compreensão geral do sistema lean e para o plano de implantação para atingir os ganhos. 

 Assim como nos três tópicos anteriores, o tópico 4. Entrega / Apoio do Projeto 

alcançou um nível de expectativas completamente atendidas com uma nota de 1,8 pontos, vale 

ressaltar que este tópico trata do planejamento dos próximos passos pós projeto (atividades, 

datas e responsabilidades) e se o pessoal das áreas funcionais envolvidas foram bem 

qualificadas para implantar e melhorar os novos sistemas lean de trabalho desenvolvidos.  

 No último tópico avaliado, 5. Equipe do Projeto (Especialistas Lean) / Progresso do 

Projeto a nota média foi de 1,3 pontos, ou seja, as expectativas foram superadas no que diz 

respeito a competência profissional, desempenho com qualidade, estrutura e consistência do 

gerenciamento do projeto lean e comprometimento dos Especialistas Lean em formação e 

formados. 

 Após estas análises observa-se que um processo lean bem estruturado apoia a gestão 

de manufatura a convergir com a cultura lean e que o programa de formação de especialistas 

lean deixou um legado muito bem estruturado tanto na qualificação dos profissionais 

envolvidos nos Projetos Lean quanto na cultura da área envolvida que após os projetos 

desenvolveram workshops de melhoria contínua, aumentaram a busca de especializações em 

manufatura enxuta por parte da equipe, reduziram e até chegaram a eliminar os sete 

desperdícios (Superprodução, Espera, Transporte, Processamento desnecessário, Estoque, 

Movimentação desnecessária e Refugo/Retrabalho), passaram a aplicar diariamente os 

processos de solução de problemas com critérios claros, gestores e equipes sempre motivadas 
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a buscar novas oportunidades de melhoria e a ir onde o valor é agregado (Genchi Gembutsu / 

Gemba). Além disso, o Especialista Lean é sempre requisitado para confirmar a constatação 

de que as implantações dos sistemas e melhorias estão realmente consolidadas. 

 

 

 

Quadro 06 – Análise dos Questionários de Satisfação dos Projetos Lean 

Fonte: “Customer-Satisfaction-Questionnaire after ending in TOS Expert Project” (OMCD) 
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1.1  Have you been involved in the management of the project? 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1,8

1.2  Have your concerns been taken into consideration? 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1,8

1.3  Have you been sufficiently informed about the reasons for the 

implementations?
3 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1,5

1.4  How was the cooperation with the TOS project team? 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1,4

1.5  How was the reaction time and the availability of the TOS 

project team?
1 3 3 2 1 2 2 1 1 2 4 1 2 2 2 2 2 1,9

2.1  Have you been satisfied with the steering committee and 

project team meetings? 
3 2 2 3 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1,6

2.2  Content – Have the currently important issues been 

addressed?
2 2 2 3 1 2 1 1 2 2 3 1 2 2 1 2 2 1,8

2.3  Procedure/Moderation – Did the TOS project team manage the 

meetings in an efficient way? 
2 1 3 2 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1,6

2.4  Have there been sufficient steering committee and project 

team meetings?
1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1,5

2.5  Has the preparation of the information and the decisions been 

comprehensible and target-oriented?
3 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1,6

3.1  Have savings been pointed out during the project? 4 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 1 6 2 2 2 2 2,4

3.2  Have the activities supported the overall TOS 

implementation/ stabilization and contributed to the general 
2 1 3 2 2 2 3 1 1 1 3 1 2 1 2 3 2 1,9

3.3  If implementation during the project time was possible:       

Has it been shown by the (partly) implementation that the agreed 

concepts are working and that the savings can be realized? 

       If implementation during the project period was not possible:       

Are you convinced that the agreed concepts will work and that 

savings will be reached by the upcoming implementation?  

3.4  Is there an agreed implementation plan to reach the further 

savings? 
2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 2 1 3 2 1 2 2 1,9

4.1  Is there a clear plan (with tasks, dates, responsibilities) for the 

further steps? 
1 2 1 3 3 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1,6

4.2 Have multipliers of the area been qualified to support the 

further implementation? (if agreed)
1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1,9

4.3  Do you feel able to work with the new system and to further 

improve it and/or are the requirements made ?
3 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 1 3 2 1 2 3 2,0

5.1  Professional competence of the TOS project team 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1,4

5.2  Quality of the TOS project team performance 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1,3

5.3  Approach/structure of the project, consistency of the project 

management 
1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1,4

5.4  Are you satisfied with the commitment and the engagement 

of the TOS project team?
1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1,3

LEGENDA:      Expectativas superadas Expectativas parcialmente atendidas

Expectativas completamente atendidas Expectativas insuficientemente atendidas

Expectativas atendidas Expectativas não atendidas

1,3

1,8

2. Steering committee meetings and project team meetings

3. Project results

4. Handover/ support

5. Project team/ project progress

3 3 2 1 3 2 2,0231 1 4

1. Collaboration/ information

2 2

1,7

1,6

2,0
1 1 2 1

1,0 - 1,4

1,5 - 2,4

2,5 - 3,4

3,5 - 4,4

4,5 - 5,4

5,5 - 6,0
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4 CONCLUSÕES 

 

 Neste trabalho foram comparadas as Práticas Capacitadoras no Processo de 

Capacitação do Lean Enterprise Manufacturing (LEM) com as práticas corporativas da MHL 

do grupo Daimler, e o resultado deste estudo poderá servir de apoio para as decisões de 

gestores de produção e planejamento, coordenadores de lean management e outros 

especialistas na fabricação de veículos utilitários e agregados para a formação cada vez mais 

completa e abrangente de Especialistas Lean, além de auxiliar na escolha mais apropriada de 

projetos e áreas de atuação conforme a solução Lean que se deseja aos especialistas formados 

e em formação. 

 A Capacitação Lean necessita de aplicações práticas por meio de Projetos Lean com 

identificação dos reais potenciais de melhoria, com a fase de implantação onde são aplicadas 

as técnicas e ferramentas lean (práticas corporativas e capacitadoras) já discutidas na Matriz 

Comparativa para iniciar a solução das oportunidades de melhorias e finalmente a fase de 

estabilização onde é cumprida de maneira disciplinar, pré-determinada e monitorada por 

meios de indicadores as implantações de ações, sistemas e cultura lean. 

 Neste estudo comparativo foi possível identificar alguns “gaps” relevantes entre o 

modelo corporativo e o modelo acadêmico. Primeiramente há as questões de liderança, 

desdobramento de objetivos e os resultados as quais são muito mais aplicadas no modelo 

corporativo, como pode ser observado pelas aplicações práticas e as habilidades exigidas aos 

especialistas lean formados e em formação. Segundo, há o foco no desenvolvimento de 

carreira dos especialistas lean e demais funcionários envolvidos no processo de capacitação 

lean presentes nas práticas capacitadoras do LEM. Com esses pontos identificados, 

considerando o que está presente em um modelo pode ser um gap no outro, fica aqui uma 

proposta de estudo tanto na Matriz de Habilidades de Lean da MBBras (Daimler) quanto no 

LEM do MIT com base nas práticas necessárias para completar ou suplementar cada um dos 

modelos em pesquisas futuras. 

 A análise da aderência pode ser observada por dois pontos de vista: primeiro, que 

quarenta e oito das sessenta práticas corporativas do MHL apresentaram relação com o LEM, 

e segundo que trinta e sete das quarente e três práticas capacitadoras do LEM estão presentes 

nas práticas da MHL. Os principais tópicos da produção enxuta em destaque na análise de 

aderência foram planejamento e preparação de projetos, qualidade, TPM, sistema de produção 

puxada e just-in-time. Com este estudo pôde-se concluir que a MHL do modelo de 

capacitação lean do grupo Daimler possui oitenta por cento de aderência com as práticas 
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capacitadoras do LEM, porém ainda depende dos departamentos internos como Recursos 

Humanos, Planejamento e Engenharia de Desenvolvimento para tornar-se completo e oferecer 

todas as práticas e ferramentas para a formação do Especialista Lean. De fato, a questão de 

desenvolvimento de carreira, assim como as decisões de “make or buy” e novos produtos 

dependem e são de responsabilidade das áreas de apoio da empresa pelo fato de serem 

assuntos totalmente estratégicos e específicos, apesar do bom envolvimento com as atividades 

de implementação de projetos lean por parte destas áreas. 

 O LEM por sua vez tem oitenta e seis por cento de aderência em relação a MHL e 

poderia ainda receber contribuições do modelo corporativo ligados as dimensões de 

Liderança, Desdobramento dos objetivos estratégicos para as operações e resultados por ser 

um modelo desenvolvido com base na prática de projetos lean em áreas da empresa e com a 

necessidade de melhoria em processos de importância produtiva e estratégica. Isso torna o 

modelo corporativo importante não só para a capacitação de especialistas lean, mas também 

para o sucesso da implantação da cultura lean e dos resultados alcançados, ou seja, é 

habilitador significativo para o processo de transição para a manufatura enxuta. 

 Portanto, com a comparação do modelo de capacitação realizado pelo grupo Daimler 

com o modelo de Práticas primárias e capacitadoras do LEM conclui-se que a importância do 

processo de capacitação em relação à teoria estudada não depende da sequencia que as 

práticas capacitadoras deveriam acontecer ou da maneira como poderiam ser conduzidas, mas 

sim que são práticas essenciais a qualquer processo de capacitação para Produção Enxuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

REFERÊNCIAS 

 

BARTON, H.; DELBRIDGE, R., Development in the learning factory: training human 
capital, Journal of European Industrial Training, London, v. 25, n. 9, p. 465-72, 2001. 
 
BASTIAN, R. . A evolução dos processos de produção e da cadeia de suprimentos na 
Mercedes-Benz do Brasil, 2010. 122 f., Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - 
Centro Universitário da FEI, São Bernardo do Campo. 
 
BENDERS, J.; VAN BIJSTERVELD, M.  Leaning on lean: the reception of a management 
fashion in Germany, New Technology, Work and Employment, Oxford, v. 15 n. 1, p. 50-
64, 2000. 
 
BERTO, R. M.; NAKANO, D. N. A produção científica nos anais no encontro nacional de 
engenharia de produção: um levantamento dos métodos e tipos de pesquisa. Produção,   
v. 9. n. 2, p. 75-85,  jul.2000. 
 
BHASIN, S.; BURCHER, P. , Lean viewed as a philosophy, Journal of Manufacturing 
Technology Management, Bingley, v. 17, n. 1, p. 56-72, 2006. 
 
BCG. Boston Consulting Group. Disponível em: < http http://www.bcg.com/>. Acesso em: 29 
mar. 2014. 
   
BOYLE, T. A.; SCHERRER-RATHJE, M.; STUART, I., Learning to be lean: the influence 
of external information sources in lean improvements, Journal of Manufacturing 
Technology Management, Bingley, v. 22 n. 5, p. 587 – 603, 2011. 
 
BRYMAN, A. Research methods and organization studies. London: Unwin Hyman, 1989. 
 
CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A., Metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2002. 
 
CRESWELL, J W., Research design: qualitative and quantitative approaches. London: Sage, 
1994. 
 
CRUTE, V. et al. Implementing lean in aerospace – challenging the assumptions and 
understanding the challenges, Technovation, Claverton Down, v. 23, p. 917-28, 2003. 
 
DUGUAY, C.; LANDRY, S.; PASIN, F., From mass production to flexible/agile production. 
International Journal of Operations & Production Management, Boston, v. 17, n. 12, p. 
1183-95, 1997. 
 
EISENHARDT, K. M., Building theories from case study research. Academy of 
Management Review, Austin, v. 14, n. 4, p. 532-550, 1989. 
 
ENJOURNEY. Enjourney Consultoria e Capacitação.                                                        
Disponível em: <http://www.enjourney.com.br/a-empresa/ >. Acesso em: 11 fev. 2014. 
 



84 

 

GORGEU, A.; MATHIEU, R., Teamwork in factories within the French automobile industry, 
New Technology, Work and Employment, Oxford, v. 20, n. 2, p. 88-101, 2005. 
 
HILL, T. Manufacturing strategy. Basingstoke, Macmillan, 1995. 
 
KAIZEN INSTITUTE. Disponível em: < http://br.kaizen.com/>. Acesso em: 15 mar.2014. 
 
LAI. Lean enterprise model, 1992. Disponível em <http://lean.mit.edu>.  
 
LEAN COACHING. Disponível em: < http://www.leancoaching.com/index.html >. Acesso 
em: 29 mar. 2014. 
 
LEAN INSTITUTE. Disponível em: <http://www.lean.org.br/>. Acesso em: 03 abr. 2014. 
 
LIKER, J.K.; MEIER, D. O modelo Toyota – manual de aplicação. Porto Alegre, Bookman, 
432 p., 2007. 
 
MARTINS, R. A. Sistemas de medição de desempenho: um modelo para estruturação do 
uso. 1998. 248 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – Departamento de 
Engenharia de Produção, Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. 
 
MEIRELLES, H. T. O processo de capacitação para a produção enxuta: estudo de caso 
na Volvo do Brasil. 2007. 197 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - 
Universidade Federal de São Carlos, São CArlos. 
 
MERCEDES-BENZ. A história no mundo. Disponível em www.mercedes-benz.com.br. 
Acesso em 10 jan.2015. 
 
MEREDITH, J. Building operations management theory through case and field research. 
Journal of Operations Management, Winston-Salem, v.16, p. 441-454, 1998. 
 
MONDEN, Y., Toyota Production System: practical approach to production management, 
Norcross, GA , Industrial Engineering and Management Press: 1983. 
 
OHNO, T. O sistema Toyota de produção: além da produção em larga escala. Porto Alegre: 
Bookman, 1997. 
 
OLIVELLA, J.; CUATRECASAS, L; GAVILAN, N. Work organisation practices for lean 
production. Journal of Manufacturing Technology Management, Bingley, v. 19, n. 7, p. 
798-811, 2008. 
 
ORGANIZATION MANAGEMENT COUNCIL DEPARTMENT – OMCD. Daimler 
Business Plan TOS Expert Training. 2013. 21f.  
 
PAPADOPOULOU, T.C.; ÖZBAYRAK, M. Leanness: experiences from the journey to dat, 
Journal of Manufacturing Technology Management, Bingley, v. 16, n. 7, p. 784-807, 
2005. 
 
PORSCHE. Disponível em: <http://www.porscheconsulting.com/pco/pt/>. Acesso em: 08 abr. 
2014. 



85 

 

 
RAMARAPU, N.K., MEHRA, S.; FROLICK, M.N., A comparative analysis and review of 
JIT ‘implementation’ research. International Journal of Operations & Production 
Management, Boston, v. 15, n. 1, p. 38-49, 1995. 
 
 
ROTHER, M., Toyota Kata: gerenciando pessoas para melhoria, adaptabilidade e resultados 
excepcionais. Porto Alegre: Bookman, 2010. 
 
SAWHNEY, R., “Human behavior based exploratory model for successful implementation of 
lean enterprise in industry”, Performance Improvement Quarterly, Tennessee, v. 18, n. 2, 
p. 76-96, 2005. 
 
SHAH, R.; WARD, P.T. , Lean manufacturing: context, practice bundles, and performance, 
Journal of Operations Management, Winston-Salem, v. 21, n. 2, p. 129-49, 2003. 
 
SHAH, R.; WARD, P.T., Defining and developing measures of lean production, Journal of 
Operations Management, Winston-Salem, v. 25, n. 4, p. 785-805, 2007. 
 
SHINGO, S. O sistema Toyota de produção do ponto de vista da engenharia de 
produção. Tradução de Eduardo Schaan. Porto Alegre: Bookman, 1996. 
 
SHOOK, J.; MARCHWINSKI, C., Léxico Lean – glossário ilustrado para praticantes do 
pensamento lean, Cambridge, MA – USA, Lean Enterprise Institute: 2007. v. 2.0 
 
SPEAR, S. How Toyota turns workers into problem solvers. Harvard BS Working Paper. 
Disponível em: http://www.hbswk.hbs.edu/item/3512.html. Acesso em: 01 ago.2014. 
 
SPEAR, S.; BOWEN, H.K., Decoding the DNA of the Toyota production system. Harvard 
Business Review, Boston, p.95-106, set.-out, 1999. 
 
STAUFEN. Staufen Taktika. Disponível em: < http://www.staufen-
taktica.com.br/pt/home.html >. Acesso em: 15 jun.2014. 
 
STEIL, A.V., Um modelo de aprendizagem organizacional baseado na ampliação de 
competências desenvolvidas em programas de capacitação. 2002. 218 p. Tese (Doutorado 
em Engenharia de Produção) - Departamento de Engenharia de Produção, Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC. 
 
STEINBOCK. Steinbock Consulting. Disponível em: < http://www.steinbock.com.br/pt-br >. 
Acesso em: 15 mar.2014. 
 
TODD, A. B.; SCHRRER-RATHJE, M.; STUART, I., Learning to be lean: the influence of 
external information sources in lean improvements. Journal of Manufacturing Technology 
Management, Bingley, v. 22, n. 5, p. 587-603, 2011. 
 
Toyota. Toyota production system. Disponível em: <http://www.toyota-global.com/ 
company/vision_philosophy/toyota_production_system/>. Acesso em: 30 jun.2014. 
 



86 

 

Toyota. Toyota technical skills academy. Disponível em: <http://www.toyota-
global.com/company/history_of_toyota/75years/data/company_information/personnel/person
nel-related_development/academy.html>. Acesso em: 30 jun.2014. 
 
Toyota. The origin of the toyota production system. Disponível em: <http://www.toyota-
global.com/company/vision_philosophy/toyota_production_system/origin_of_the_toyota_pro
duction_system.html>. Acesso em: 30 jun.2014. 
 
Toyota. Toyota Technological Institute Nagoya. Disponível em: <http://www.toyota-
ti.ac.jp/english/index.html>. Acesso em: 15 jun.2014. 
 
Toyota. Toyota Technological Institute at Chicago. Disponível em: <http://www.ttic.edu/>. 
Acesso em: 30 jun.2014. 
 
University of Kentucky. Lean systems program – true lean. Disponível em: 
<http://www.lean.uky.edu>. Acesso em: 31 ago.2014. 
 
VOSS, C.; TSIKRIKTSIS, N.; FROHLICH, M. Case research in operations management. 
International Journal of Operations & Production Management, Boston, v. 22, n. 2, p. 
195-219, 2002. 
 
WHITE, R. E.; PRYBUTOK, V., The relationship between JIT practices and type of 
production system. The International Journal of Management Science, Denton, v. 29, n. 2, 
p. 113-24, 2001. 
 
WOMACK, J. P.; JONES, D. T. A mentalidade enxuta nas empresas: elimine o desperdício 
e crie riqueza. Tradução de Ana Beatriz Rodrigues e Priscilla Martins Celeste. 8.ed. Rio de 
Janeiro: Campus, 1998. 
 
WOMACK, J. P; JONES, D. T. ROSS D. A máquina que mudou o mundo. Rio de Janeiro: 
Campus, 1992. 
 
YIN, R. K., Estudo de caso – planejamento e métodos. 2. ed. São Paulo: Bookman, 1994. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO A – Questionário da Pesquisa de Campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 

 

1. Dentre as Práticas Capacitadoras do LEM (Lean Enterprise Model) citadas abaixo (C1, C2, D2, 
D3, B4 e K3), assinale quais teriam relação com o Modelo de Skill Matrix do Expert Project? 

C1. Desenvolver programas de desenvolvimento de habilidades e planos de carreira para os funcionários.....� 

C2. Assegurar a manutenção, o reconhecimento e a melhoria de habilidades críticas......................................� 
D2. Delegar ou dividir responsabilidades ao longo de toda a cadeia de valor....................................................� 

D3. Capacitar os funcionários a tomar decisões no seu local de trabalho (empowerment)...............................� 
B4. Minimizar documentação..............................................................................................................................� 

K3. Analisar as possibilidades de terceirização (make/buy) como uma decisão estratégica..............................� 
 

2. Dentre as Práticas Capacitadoras do LEM (Lean Enterprise Model) assinaladas como 
relacionadas ao Modelo de Skill Matrix do Expert Project, favor citar com qual item da Skill 
Matrix (ler itens abaixo) há esta relação: 

C1. Desenvolver programas de desenvolvimento de habilidades e planos de carreira para os funcionários _____ 

C2. Assegurar a manutenção, o reconhecimento e a melhoria de habilidades críticas   _____ 
D2. Delegar ou dividir responsabilidades ao longo de toda a cadeia de valor    _____ 

D3. Capacitar os funcionários a tomar decisões no seu local de trabalho (empowerment)  _____ 
B4. Minimizar documentação         _____ 

K3. Analisar as possibilidades de terceirização (make/buy) como uma decisão estratégica  _____ 

 

Itens da Skill Matrix: 
1.1 History of LEAN and TOS/ MPS 

1.2 LEAN prod. system/ Lean 

transformation. 

1.3 Features of lean prod. (7V, 

variability, inflexibility) 

1.4 LEAN awareness and know-how 

transfer 

1.5 Analysis of the strat. corporate 

orientation 

2.1 Project definition 

2.2 Project communication 

2.3 Project Key Performance 

Indicators 

2.4 KPI: definition/ target cascade  

2.5 Project acquisition 

3.1 Specific analyses and 

presentation methods 

3.2 Creating current state value 

stream analyses (Current State Map) 

3.3 Creating Future State Map 

3.4 Tactical implementation plan 

(Master Schedule) 

4.1 Determining potential 

4.2 Process stabilization 

4.3 Roll-out/planning handover 

5.1 Standardized work 

5.2 Principles of standard assembly 

5.3 Problem-solving process (PDCA)  

5.4 5S method/visual management 

6.1 Problem identification 

6.2 Production status information 

6.3 Standardised tasks/roles & 

communication 

6.4 Support functions 

7.1 Basics of Six Sigma 

7.2 Simple tools of Six Sigma 

7.3 Complex tools of Six Sigma 

8.1 Simple tools 

8.2 Complex tools 

8.3 Pokayoke, Jidoka, Andon, Q 

Alarm/Stop) 

8.4 Quality Circles 

8.5 CI workshop quality 
9.1 OEE optimization 

9.2 Autonomous maintenance by 

production 

9.3 Preventive maintenance 

9.4 Quick change over, change over 

workshops 

9.5 Planning new machines  

10.1 Lean material flow 

10.2 LT selection (point of use) 

10.3 Supermarket planning and 

implementation 

10.4 Consumption-controlled supply 

(internal logistics) 

10.5 Special forms of delivery (TOP 

UP, Minomi, picking, set creation) 

11.1 Types of pull, kanban systems 

11.2 MRP/PPS systems 

11.3 Pearl Chain and JIS/ sequencing 

11.4 KVP workshop Logistics 

11.5 External logistics 

12.1 Takt time/ line balancing 

12.2 KVP workshop line balancing 

12.3 Production smoothing / prod. 

program planning 

12.4 Heijunka board 

12.5 Kamishibai 

13.1 Designing a FMS 

13.2 Work organization, group work 

14.1 Product Development Process    

14.2 PoD/ Planning workshops 

14.3 Process und layout planning 

14.4 Simulation of a production 

process 

14.5 Planning of new equipment 
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3. Dentre as Práticas Capacitadoras do LEM (Lean Enterprise Model) citadas abaixo que não foram relacionadas, 
quais deveriam fazer parte do Modelo de Skill Matrix do Expert Project e por que? 

C1. Desenvolver programas de desenvolvimento de habilidades e planos de carreira para os funcionários....... � 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

C2. Assegurar a manutenção, o reconhecimento e a melhoria de habilidades críticas....................................... � 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

D2. Delegar ou dividir responsabilidades ao longo de toda a cadeia de valor.................................................... � 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

D3. Capacitar os funcionários a tomar decisões no seu local de trabalho (empowerment).................................... � 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

B4. Minimizar documentação................................................................................................................................... � 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

K3. Analisar as possibilidades de terceirização (make/buy) como uma decisão estratégica................................... � 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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ANEXO B – Matriz de Habilidades Lean 
 



91 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



92 

 

 



93 

 

 
 



94 

 

 
 
 



95 

 

 
 



96 

 

 
 



97 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO C – Matriz de Habilidades Lean Individual 
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ANEXO D - Questionário de Satisfação dos Projetos Lean 
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