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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo estudar e compreender o papel e a importância 
da liderança em mudanças organizacionais, especificamente, na implantação do 
sistema de gestão Lean Manufacturing visando otimizar os processos de produção. 
Como se trata de um novo sistema de gestão, a necessidade de mudanças em 
práticas comportamentais e de procedimentos de todos os envolvidos na produção é 
nítida, desta maneira o papel do líder mostra-se fundamental em toda fase de 
implementação e também de consolidação dessas mudanças. Neste contexto, 
pretende-se obter um conhecimento aprofundado da contribuição da liderança para o 
engenheiro de produção na solução de problemas no chão de fábrica, buscando 
identificar as principais dificuldades encontradas pelos líderes durante a 
implementação da ferramenta Lean e os resultados obtidos com a mesma, através de 
uma metodologia de revisão bibliográfica, utilizando pesquisas de publicações de 
autores de referência dos últimos cinco anos. O estudo possibilitou identificar que o 
líder é peça-chave para assegurar que a implementação do sistema de gestão em 
chão de fábrica seja feita de forma correta e que haja o impulso necessário para a 
adesão de todos os envolvidos através da compreensão da filosofia e das práticas 
propostas. A liderança baseada no sistema Lean também possibilita que essas 
mudanças ocorram de forma sustentável e gradual, fazendo com que a organização 
passe a ter um estilo de gestão transformacional equilibrado e funcional, baseado 
numa relação de confiança, motivação e comprometimento entre líder e liderados. 
Dessa forma a organização passa a ter uma gestão forte atrelada a uma liderança 
forte. 
 
 

Palavras-chave: Liderança; Lean Manufacturing; Gestão de Mudança; Chão de 

fábrica; Liderança Lean. 
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ABSTRACT 

The actual research has the purpose of study and understand the role and the value 
of leadership in organizational changes, specifically, management system Lean 
Manufacturing implantation aiming optimize the procreation process. Whereas a new 
procreation process, it must have the materiality behavioral practices changes and 
overlay about all the people in production, therefore the leader paper is very important 
in the implementation step and the brace changes too. In this context, it needs to get 
in-depth knowledge about the leadership contribution to the production engineer in the 
solve problems at factory floor, seeking out identify the major difficulties detected 
during the Lean appliance implementation and the acquired results, by the literature 
review methodology, using searches of reference authors about latest five years. The 
study could identify that leader is the key piece to secure the implementation of the 
factory floor system management to be done the correctly mode and exist the 
necessary push to the accession of all the people involved through the understanding 
process of philosophy and proposed practices. The leadership based in Lean system 
can give sustainable and gradual changes too, causing organization as a 
transformational management balanced and dynamic style, based in a confidence 
relation, motivation and commitment between leaders and led. Thereby, the 
organization has a strong management harness a solid leadership. 
 
 
Key-words: Leadership; Lean Manufacturing; Change Management; Factory floor; 
Lean Leadership. 

  



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS  
 

5S: Sigla que corresponde à cinco expressões japonesas que começam com a 

letra S e são que usualmente traduzidas para o português como Senso de Utilização 

(Seiri), Senso de Organização (Seiton), Senso de Limpeza (Seiso), Senso de 

Padronização (Seiketsu) e Senso de Autodisciplina (Shitsuke).  

Andon: Termo de origem japonesa que significa “lâmpada” ou “lanterna 

japonesa”.  

Gemba Walks: Termo de origem japonesa que pode ser entendido como “lugar 

onde as coisas acontecem.  

Heijunka: Termo japonês que significa “programação de nível”.  

Kaizen: É uma ferramenta cuja termo de origem japonesa, significa “mudança 

para melhor”.  

Kanban: Termo japonês que significa “sinais” ou “quadro de sinais”.  

Lean Manufacturing: Termo em inglês que significa “Manufatura enxuta”. 

Mindsets: Palavra de origem inglesa que significa “mentalidade” 

PDCA: Sigla em inglês que quer dizer Plan, Do, Check, Act, ou traduzindo 

Planejar, Fazer, Checar, Agir. 

Poka-yoke: Termo de origem japonesa que significa “reduzir erros por 

desatenção”. 

SMED:  Sigla que no inglês significa Single Minute Exchange of Dies, que quer 

dizer troca rápida de ferramentas ou setup rápido.  

Takt Time: Termo de origem alemã que pode ser entendido como tempo ou 

período. 

TPM: Sigla que significa Total Productive Maintenance, ou no português, 

Manutenção Produtiva Total.  

TQC: Sigla que significa Total Quality Control, no português Controle de 

Qualidade total. 

VSM: Em inglês Value Stream Mapping, significa mapeamento de fluxo de 

valor.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A cada dia mais o mercado vem tornando-se mais exigente no quesito de 

qualidade, custo e inovação. Vivemos em uma era de constante evolução de 

informação e tecnologia e as empresas tem sentido a necessidade da mudança 

organizacional para se adaptarem a isso e se tornarem mais competitivas. Entretanto 

nem toda organização está preparada para essa mudança, pois esse processo requer 

o envolvimento de todos que estão ligados direta ou indiretamente as transformações 

que vão acontecer. Nery (2015) aponta as seguintes características que constituem o 

contexto de mudança: a frequência, a intensidade, o escopo, o planejamento da 

mudança e o grau de incerteza psicológica, a velocidade, o risco das mudanças, as 

histórias anteriores com processos de mudança e perspectivas futuras com novos 

processos de mudança. Essas características contextuais influenciam as crenças, 

atitudes e intenções dos membros organizacionais, gerando resistência as mudanças 

propostas.  

Dessa forma, as organizações devem se apoiar um uma liderança forte para 

definir passos que possam motivar e capacitar todos os colaboradores inspirando-os 

a romper essa relutância e avançarem no caminho da melhoria continua. Com uma 

liderança estruturada as empresas passam a ser mais atentas, ágeis, flexíveis, 

passam aprender e se desenvolvem continuamente, melhorando sempre, atuando 

com uma gestão mais sólida e forte neste ambiente em movimento. A filosofia Lean 

aplicada neste contexto assegura que as mudanças nos comportamentos e práticas 

da organização sejam bem aplicadas, através da mobilização e motivação do líder, 

que também irá acompanhar a avaliar os resultados dessa mudança. 

O problema de pesquisa em questão é, como implementar corretamente um 

sistema de gestão no chão de fábrica para que se verifique a sua adesão por todos 

através da compreensão das práticas que lhe estão associadas e da filosofia Lean de 

produção? Implantar um projeto de trabalho em equipe não é fácil, principalmente no 

chão de fábrica, devido à complexidade da linha de produção. Grande parte das 

organizações encontram grande dificuldade em gerir seu pessoal para trabalhar em 

conjunto. Para isso é necessário aprender por que as equipes não funcionaram e 

mudar suas estratégias, de maneira que as equipes possam aderir as transformações 

e ao objetivo proposto, atingindo seu potencial. 
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O objetivo geral desta pesquisa é compreender de que maneira a liderança 

pode ser usada pelos gestores de produção em uma organização de qualquer setor 

para atingir o engajamento de todos na implementação do Lean na solução de 

problemas do cotidiano do chão de fábrica como reduzir custos, aumentar a 

produtividade, melhorar a qualidade de seus produtos e serviços e encontrar 

oportunidades de crescimento no mercado. Deste objetivo decorreram os seguintes 

objetivos específicos: 

• Apontar quais as principais dificuldades encontradas pelos gestores de 

produção na implementação de mudanças. 

• Apontar que tipo de comportamentos e práticas de liderança são 

necessários para garantir o sucesso da implementação do Sistema Lean de Produção. 

• Estudar qual o impacto e os resultados alcançados pelas equipes de 

produção e seus líderes com as mudanças impostas pelo Sistema Lean no chão de 

fábrica. 

Neste contexto, foram encontradas as respostas às questões formuladas 

através de uma pesquisa de referencial bibliográfico, que segundo Lakatos e Marconi 

(2011) é aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas 

anteriores em documentos impressos, como livros periódicos, artigos, teses, revistas,  

buscando privilegiar uma revisão literária dos últimos quinze anos sobre os principais 

temas que se enquadravam na temática em análise sobre a importância da liderança 

no envolvimento de todos na solução de problemas no chão de fábrica utilizando o 

Lean Manufacturing. 
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2. A LIDERANÇA ASSOCIADA A MUDANÇA ORGANIZACIONAL 

 

Para compreendermos melhor o contexto da problemática, primeiramente precisamos 

compreender o conceito de liderança. Pois como Adair (2003) refere, são necessários 

líderes em todas as áreas e a todos os níveis para orientar, criar trabalho de equipe e 

inspirar pessoas a darem seu melhor. Líderes criam uma visão de futuro, influenciando 

os outros coletivamente a concretizar essa visão. 

2.1 LIDERANÇA 

Para Chiavenato (2010), ser líder é o processo de coordenar um grupo de 

pessoas. É a aptidão de motivar e influenciar os liderados para que contribuam da 

melhor forma com os objetivos do grupo ou da organização. Hunter (2004) 

complementa que, liderança é a capacidade que um indivíduo tem de exercer 

influência sobre outras pessoas para que elas trabalhem com entusiasmo visando 

atingir os objetivos para um bem comum. 

Segundo Armstrong (2012), liderança pode ser definida como um processo, 

que resulta de uma transação, de uma relação entre pessoas, decorrendo entre líder 

e seguidores.  Ou seja, líderes e seguidores interagem mutuamente, e para isso um 

fator de grande importância para o líder hoje é sem dúvida conquistar a confiança da 

sua equipe. É essencial essa confiança entre líder e seguidores para resolver da 

melhor maneira possível os problemas que aparecerão no dia-a-dia da organização e 

também para atrair o interesse e estimular a equipe na busca de soluções. Paralelo a 

isso percebemos que líderes e seguidores partilham objetivos, Northouse (2010).  

Liderança e gestão são conceitos que frequentemente são confundidos ou ditos 

como próximos. Realmente existem semelhanças, ambas trabalham com pessoas e 

exercem influência sobre elas, ambas estão envolvidas com a realização de objetivos 

comuns para o sucesso da organização. Porém, existem mais diferenças do que 

semelhanças. 

Gestores são pessoas mais reativas e com baixo envolvimento emocional 

quando trabalham com pessoas. Já os líderes se envolvem mais emocionalmente e 

buscam agregar às ideias dos outros e não simplesmente reagir a elas. Líderes 

mudam as atitudes das pessoas, gestores mudam apenas comportamentos. Líderes 
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buscam ampliar ao máximo o leque de alternativas para solucionar um problema, os 

gestores limitam as escolhas.  

Ambos são necessários dentro de uma organização, pois se complementam 

para formar uma equipe forte, onde os gestores são necessários para lidar com o 

desenvolvimento de planejamentos, orçamentos, controlar e organizar a solução de 

problemas e os líderes são necessários para executar mudanças, alinhando pessoas, 

lhes motivado e inspirando a atingir o seu melhor para um objetivo comum. Kotter 

(2015) afirma que um gestor não substitui um líder, e vice-versa, mas que o grande 

desafio encontrado pelas organizações é alinhar uma gestão forte com uma liderança 

forte.  

2.1.1 Liderança Transformacional 

Como visto, o conceito de liderança está diretamente ligado a capacidade de 

uma pessoa em influenciar e coordenar grupo de pessoas distintas em função de 

objetivo comum, seja ele qual for. Entretanto, não há somente um único perfil de líder. 

Existem vários modelos de liderança espalhados pelas organizações, isso porque 

cada organização é diferente da outra. A liderança possui vários estilos que podendo 

ser classificada basicamente como liderança democrática, liderança meritocrática, 

liderança paternal, liderança transacional e liderança transformacional. Para Natsume 

(2017), a liderança transformacional merece destaque por demonstrar o 

comportamento de um líder ideal: estimular através de sua influência e suas atitudes, 

a motivação e a inspiração em sua equipe para que ela atinja seu maior potencial, 

tanto individualmente como coletivamente. Isso viabiliza uma gestão eficaz e focada 

na obtenção de resultados de maneira humanizada. 

O líder transformacional conhece muito bem cada membro de sua equipe, 

desde suas maiores qualidades até suas menores limitações. O relacionamento entre 

ele e seus seguidores é baseado na confiança, no respeito, na colaboração e no 

comprometimento. Natsume (2017) argumenta, que por conhecer e compreender toda 

sua equipe, o líder transformacional consegue desenvolver estratégias que 

potencializem as aptidões de seus liderados, estimulando também a integração entre 

eles, de forma que um complemente o outro dentro da equipe. Desse modo o líder 

obtém melhores resultados satisfazendo tanto a empresa quanto seus colaboradores. 
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Com base nisso, a liderança transformacional pode ser definida como sendo a 

capacidade que o líder tem em melhorar o ambiente organizacional e potencializar o 

desempenho de sua equipe. Ele deve ser ao mesmo tempo um estrategista, visionário 

e articulador, que inspira todos a sua volta positivamente com suas atitudes, estando 

sempre apto para solucionar todos os tipos de problemas e conflitos de maneira hábil, 

incentivar o aprendizado, tonando a coletividade mais forte e construindo ambiente 

colaborativo saudável dentro da empresa. Para Natsume (2017) com esses atributos 

o líder transformacional alcança índices elevados de motivação e engajamento 

através da confiança estabelecida com sua equipe. 

2.2 GESTÃO DA MUDANÇA ORGANIZACIONAL 

A temática da liderança neste trabalho está associada a uma mudança com 

impacto nas organizações, em especial no chão de fábrica.  Segundo Marques (2015) 

a mudança organizacional pode ser compreendida como ajustes feitos pela empresa 

para atender às exigências do mercado, causados pela influência dos ambientes 

externo e interno. As mudanças são necessárias para satisfazer uma necessidade do 

cliente, atribuir melhores condições de trabalho aos colaboradores, também para 

empresa se tornar mais competitiva, ou para otimizar um processo visando lucro e 

ganhos estratégicos buscando processos mais eficazes.  

Em nível estratégico e operacional, a mudança é constante em qualquer 

organização. Por essa razão deve-se estar atento e preparado para verificar onde são 

necessárias essas mudanças e quando elas devem ser feitas, dessa maneira 

mudança organizacional não pode estar separada da estratégia organizacional, 

Cummings & Worley (2015). Essa resposta a mudança deve ser rápida e eficaz, pois 

ao se introduzir uma nova estratégia ou processo, espera-se que o mesmo se 

estabilize atingindo um equilíbrio.  

2.2.1 Tipos de Mudança 

Uma mudança organizacional pode ou não ser planejada. A classificação das 

mudanças organizacionais é feita basicamente como sendo dos tipos: incremental, 

transformacional, evolucionária e revolucionária.  
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A mudança incremental traz a implementação de melhorias aos processos 

existentes, dando a empresa uma capacidade maior de crescimento e 

competitividade, Marques (2017). Esta é a mudança mais fácil de ser implementada, 

pois ocorre naturalmente no cotidiano empresarial.  

A mudança transformacional, como o próprio nome já diz, encadeia grandes 

transformações nos processos da organização, sendo reorganizada internamente 

para satisfazer ao novo planejamento estratégico, Marques (2017). Ela é usada em 

cenários de crises ou para ganhar competitividade no mercado. Se trata de uma 

mudança mais difícil de ser implementada pelo fato de todos os setores terem de estar 

envolvidos, dificultando a assimilação. 

 A mudança evolucionária busca atende um proposito especial. O objetivo é 

adequar o crescimento da organização às demandas do mercado, para que sua 

evolução não gere problemas, as necessidades dos clientes sejam supridas e 

superadas fazendo com que empresa sempre esteja um passo à frente da 

concorrência, Marques (2017). Durante a implementação o projeto desta mudança 

pode ser alterado para se adaptar a possíveis alterações de necessidade, pois ela é 

feita de forma gradativa. 

Para Marques (2017) a mudança mais drástica e ousada é a revolucionária. Ela 

advém da necessidade de uma reestruturação nos princípios base da empresa, em 

sua gestão, em sua atuação no mercado e em seus produtos ou serviços. Empresas 

que estão há muito tempo no mercado são as que geralmente optam por esse modelo 

de mudança. Marques (2017) ainda afirma que a transformação ocasionada pela 

implementação dessa mudança, pode fazer com que ela pareça ter se tornado outra, 

com um modelo de gestão diferente, novas metas, novos funcionários e até mesmo 

novos mercados de atuação. 

2.3 OS LÍDERES E A IMPLEMENTAÇÃO DA MUDANÇA 

As frequentes inovações tecnológicas, o surgimento de novos 

empreendimentos e a mudança nos perfis profissionais tem forçado as empresas a 

fazerem constantes mudanças. Para de manter ativa e competitiva no mercado, as 

organizações devem se adaptar de acordo com as novas exigências. O sucesso ou o 

fracasso de uma empresa está diretamente ligado à sua maleabilidade, bem como 
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sua capacidade de gerir e implementar as mudanças necessárias de maneira eficaz 

e sustentável.  

Rothwell et al. (2009) ressalta que para implementar uma mudança no sistema 

organizacional os líderes devem possuir seis capacidades: 

• Ter uma postura integra, mantendo coerência entre o que dizem e o que 

fazem, inspirando confiança em seus liderados; 

• Ter a capacidade de lidar com as dificuldades ocasionadas pela 

mudança, demonstrando o seu lado humano e as suas frustrações, mas, 

ao mesmo tempo, enfrentando essas dificuldades e apoiando a 

mudança de maneira inovadora; 

• Ter a capacidade de envolver os stakeholders certos para encarar os 

problemas que virem a surgir na busca dos objetivos organizacionais e, 

simultaneamente, apoiá-los criando as condições necessárias para 

atingir estes objetivos; 

• Ter disponibilidade para ouvir e aprender de maneira que consigam 

desenvolver um pensamento sistemático compreendendo as 

implicações da mudança em todos os setores da organização, 

demostrando humildade e capacidade para reconhecer quando 

necessitam da ajuda de outros, quer seja pelas competências que estes 

detêm, quer seja pelo seu know-how; 

• Apoiar seus seguidores disponibilizando o seu tempo, recursos, 

orientação e ações; 

• Ter a capacidade de partilhar e delegar o controle. Estar aberto a 

mudanças, sempre quer for necessário, envolvendo desta forma as 

todas as pessoas no processo. 

A posição de líder não compete a ele somente influencia, a mudança deve 

começar por ele. É de sua responsabilidade gerir o desempenho e o bem-estar da 

organização, desenvolvendo estratégias específicas para alavancar os bons 

resultados. Os líderes transformacionais vão para além da gestão dos problemas do 

dia-a-dia, eles envolvem as pessoas em suas ações na busca de atingir um objetivo 

coletivo, desenvolvendo nelas motivação e inspiração para atingirem seu melhor 

potencial. Eles estão em constante aprendizado e levam as outras pessoas a busca-

lo juntamente com ele. 
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Goodrige et al. (2015) afirmam que o desenvolvimento da liderança Lean é um 

passo fundamental para implantação de um sistema Lean. O sucesso ou não das 

empresas em utilizar esse sistema está inteiramente ligado aos pensamentos e 

atitudes de seus líderes. Para Gouveia (2017) a maior diferença entre os líderes está 

em seus comportamentos e nas práticas de suas lideranças, entre os que acreditam 

que “já sabem de tudo” e os que “aprendem continuamente”, ou seja, os mindsets que 

cada um possui.  Esses mindsets citados por ele são atitudes, crenças e 

pensamentos, ou seja, sua mentalidade. Ainda segundo Gouveia (2017), o mindset 

lean está diretamente ligado ao aprendizado, isso porque o Lean está ligado a 

aprender sempre. É mais do que simplesmente implementar algo. Quando iniciamos 

uma transformação Lean, iniciamos também uma experiência de aprendizado.  
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3. IMPLEMENTANDO O SISTEMA LEAN DE PRODUÇÃO 

 

Muitas empresas de sucesso mundial otimizaram seus processos mudando sua 

cultura e modo de pensar através da metodologia Lean Manufacturing. Esse sistema 

possibilitou que elas atingissem resultados satisfatórios, que atrelados a outros 

fatores, lhes proporcionaram ter grande destaque no mercado. Visto isso, é 

necessário que compreendamos um pouco mais sobre esse método e suas 

ferramentas. 

3.1 LEAN MANUFACTURING 

O Sistema Lean Manufacturing foi criado e estruturado, pelo vice-presidente da 

Toyota Motor Company, Taiichi Ohno, no Japão após a Segunda Guerra Mundial. 

Com o país devastado pela guerra havia uma falta de recursos para uma produção 

em massa, um mercado interno limitado, grande demanda de produtos e muitos 

fabricantes de veículos interessados em se instalar no Japão. Diante desse cenário 

foi criado o conceito Lean com o objetivo de garantir qualidade, flexibilidade e o 

aumento da capacidade de produção, diminuindo custos e desperdícios, 

proporcionando a Toyota a oportunidade de competir no cenário internacional.  

Daí em diante o conceito Lean se espalhou por tudo o mundo, servindo de 

exemplo a ser seguido por diversas empresas de diferentes setores, passando a ser 

conhecido também como manufatura enxuta. A implementação dos princípios enxutos 

irá reduzir o desperdício e, assim, diminuir custos. 

Conforme o Lean Intitute Brasil (2018), esse conceito pode ser definido da 

seguinte forma:  

“Trata-se de um corpo de conhecimento cuja essência é a capacidade de 
eliminar desperdícios continuamente e resolver problemas de maneira 
sistemática. Isso implica repensar a maneira como se lidera, gerencia e 
desenvolve pessoas. É através do pleno engajamento das pessoas 
envolvidas com o trabalho que se consegue vislumbrar oportunidades de 
melhoria e ganhos sustentáveis. “ 

Womack e Jones (2004) definiram princípios básicos nos quais o Lean se 

baseia: 

Valor: o princípio básico para se desenvolver qualquer coisa, seja um produto 

ou serviço, é deixar que o cliente defina o valor do que você pretende ofertar a ele. 

Boa parte das empresas fracassa ao desenvolver um produto, pois acreditam estar 
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fazendo algo que o cliente deseja, sem realmente analisar suas necessidades e 

vontades. Com base nisso podemos entender que valor não está relacionado somente 

ao preço, mas sim como o produto ou serviço satisfaz o cliente. Visto isso, ao 

desenvolver qualquer coisa deve-se estabelecer de forma clara aquilo que o cliente 

está ou não disposto a pagar pelo produto, ou seja, o que irá ou não agregar valor ao 

produto, portanto o que se trata desperdício deve ser descartado. Os produtos 

precisão estar em constante evolução para acompanhar as mudanças na demanda 

do cliente, pois as necessidades e desejos mudam e os produtos devem se adaptar a 

isso. Por isso, devem ser realizados estudos frequentes de demanda e satisfação do 

cliente a fim de adaptar o produto à essas mudanças ao longo do tempo. 

Fluxo de Valor: identificar quais etapas agregam valor ao produto é 

fundamental. Para isso deve-se utilizar a ferramenta de Mapeamento de Fluxo de 

Valor, onde as etapas obsoletas são identificadas e devem ser eliminadas. Dessa 

forma consegue-se diminuir custos e otimizar a produção.  

Fluxo Contínuo: Após identificar somente as tarefas de criação de valor, deve-

se criar um fluxo de produção contínua. O fluxo contínuo reduz o tempo de espera 

entre as tarefas e também nos níveis de estoque, ou seja, diminuindo as interrupções 

durante a produção. Isso elimina filas e possibilita que a demanda seja atendida no 

tempo esperado. 

Produção Puxada:  Nessa etapa trabalha-se com o mínimo de estoque 

possível, produzindo apenas a demanda do cliente. Nesse método de controle de 

produção as atividades de fluxo iniciais informam as atividades fluxo posteriores sobre 

suas necessidades para que a produção se inicie. Dessa forma acaba-se com o 

estoque parado, evitando a perca de produtos e a necessidade de fazer promoções 

para escoar esse estoque. 

Perfeição:  Nesta etapa busca-se a melhoria continua da produção como um 

todo, desde as pessoas envolvidas até o produto final, com o objetivo de atingir, ou 

até mesmo superar, a satisfação do cliente agregando mais valor ao produto. 

3.1.1 Principais ferramentas 

Para aplicar esses princípios existem diversas ferramentas propostas por este 

sistema de gestão. Marchwinski e Shook (2007), definem, segundo a sua visão, as 

principais ferramentas do Lean Manufacturing: 
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• 5S – É uma ferramenta utilizada para identificar problemas e gerar 

melhorias, reduzindo desperdícios e melhorando a qualidade e a 

eficiência operacional. Sua sigla corresponde à cinco expressões 

japonesas que começam com a letra S e são que usualmente traduzidas 

para o português como Senso de Utilização (Seiri), Senso de 

Organização (Seiton), Senso de Limpeza (Seiso), Senso de 

Padronização (Seiketsu) e Senso de Autodisciplina (Shitsuke).  

• Kanban – É uma ferramenta de gestão visual cujo termo japonês 

significa “sinais” ou “quadro de sinais”. Ela permite a diminuição de 

estoques da coordenação dos processos para que fabriquem produtos 

somente quando lhes for autorizado através de um cartão ou sinal. 

Através do Kanban também é realizada a organização e padronização 

dos estoques. 

• Fluxo Contínuo – É uma metodologia onde a produção e movimentação 

de um item devem ser realizadas um por vez ou em pequenos lotes, ao 

longo de processos continuos. Todas as etapas devem ser realizadas 

somente quando a etapa seguinte solicite que ela seja realizada, 

evitando dessa forma que hajam desperdícios.  

• Andon – Termo de origem japonesa que significa “lâmpada” ou “lanterna 

japonesa”. Trata-se de uma ferramenta de gestão visual que mostra as 

ocorrências na linha de produção, ou seja, mostra qual estado das 

operações e avisa quando ocorre algo anormal durante o processo.  

• Poka-yoke – Termo de origem japonesa que significa “reduzir erros por 

desatenção”. Esta ferramenta auxilia os operadores a prevenirem 

possíveis erros e falhas na execução de suas tarefas através de 

métodos de alerta. 

• Manufatura Celular (layout) – É o processo de organização das etapas 

da produção de um item em células para que haja um fluxo contínuo 

sequência correta de processamento.  

• SMED – Esta sigla significa Single Minute Exchange of Dies, que no 

português quer dizer troca rápida de ferramentas ou setup rápido. Trata-

se de uma ferramenta de análise e redução dos tempos de setup de uma 

máquina.  
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• Heijunka – Significa “programação de nível”. Trata-se de uma 

programação da produção buscando um nivelamento do tipo e da 

quantidade dos lotes produzidos, de modo a reduzir o tempo de entrega 

atendendo de forma eficaz a demanda do cliente e evitando o acumulo 

de itens no inventário.  

• TPM – Sigla que significa Total Productive Maintenance, ou no 

português, Manutenção Produtiva Total. Neste método o operador 

capacitado para realizar a conservação de seus equipamentos, 

maximizando o tempo de operação destes equipamentos. Dessa forma 

é possível garantir que todas as máquinas da linha de produção estejam 

aptas para realizar as suas tarefas evitando paradas indesejadas. 

• Gestão Visual – Trata-se da disponibilização das informações sobre a 

produção desde atividades até indicadores de desempenho a todos os 

colaboradores, o que permite a uma maior compreensão e por 

consequência maior envolvimento de todos. Isso também possibilita 

respostas mais rápidas na solução de problemas. 

• TQC – Sigla que significa Total Quality Control, no português Controle 

de Qualidade total, é uma ferramenta que tem como base o ciclo PDCA 

(Plan, Do, Check, Act), ou traduzindo, (Planejar, Fazer, Checar, Agir). A 

TQC é uma metodologia gerencial da qualidade que busca o 

envolvimento de todos os responsáveis na busca da melhoria continua 

da qualidade dos produtos, com o objetivo de superar as expectativas 

do cliente.  

• Kaizen – É uma ferramenta cuja termo, também de origem japonesa, 

significa “mudança para melhor”. Ela propõe a melhoria contínua da 

produção, com o objetivo de diminuir os desperdícios e eliminando 

atividades desnecessárias, otimizando as atividades que agregam valor 

ao produto.  

• Trabalho Padronizado – Detalhamento de todas as tarefas de cada 

trabalhador dentro da produção, tendo como base o takt time do produto, 

ou seja, a taxa de tempo que o produto leva para ser produzido e a 

sequência exata de trabalho que o operador realiza suas tarefas dentro 

desse takt time. 
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• VSM - Em inglês Value Stream Mapping, significa mapeamento de fluxo 

de valor. É uma ferramenta de diagnóstico representada por um 

diagrama simples que reúne todas as atividades envolvidas nos fluxos 

de material e informação, necessárias para a produção atender sua 

demanda. O principal objetivo é, através da ótica do cliente, estabelecer 

quais atividades realmente agregam valor ao produto. 

3.2 A LIDERANÇA NA TRANSFORMAÇÃO LEAN 

O processo de transformação através da metodologia Lean pode ser aplicado 

tanto em nível operacional direcionando suas ferramentas para aplicação no chão de 

fábrica, quanto ao nível estratégico com objetivo de realizar uma mudança cultural na 

organização. Quando aplicado no chão de fábrica os resultados a curto prazo são bem 

significativos, mas há uma tendência de que eles percam o impacto ao longo do 

tempo, pelo fato de não haver uma cultura organizacional voltada para manutenção 

das ferramentas. Já quando aplicado a nível estratégico a tendência é que os 

resultados a curto prazo não sejam muito expressivos, mas a longo prazo sejam mais 

positivos e sólidos.  Ou seja, o ideal é que se trabalhe as ferramentas Lean em ambos 

os níveis. 

Pensando nisso, Hines et al. (2011) propõe o modelo do Iceberg da 

sustentabilidade Lean. De acordo com estes autores, acima da linha de água existem 

fatores que produzem tendencialmente resultados de curto prazo. Fatores esses que 

são a tecnologia, ferramentas e técnicas Lean e a gestão dos processos. Entretanto, 

abaixo da linha de água, estão os fatores de maior importância para a 

sustentabilidade: a estratégia e alinhamento, a liderança, o comportamento, o 

envolvimento e o compromisso de todos. 

O sucesso de uma organização está diretamente atrelado a uma estratégia 

clara e bem definida, com uma visão e propósitos claros, estabelecendo o alinhamento 

da organização garantindo que todos os colaboradores compreenderam a estratégia 

proposta. Estes fatores devem ser comunicados e implementados de maneira objetiva 

por toda a organização, deixando claro o que se querer que seja feito e explicar porque 

isso é importante. Os líderes, por sua vez, devem demonstrar entusiasmo com o Lean, 

ser inovadores, focar em seus colaboradores, criando uma relação de confiança, 

serem desafiadores e terem uma visão de longo alcance com suas ideias. Para Hines 
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et al. (2011) o envolvimento e compromisso são fundamentais para que a implantação 

do Lean seja bem-sucedida. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas e 

comprometidas com o processo de mudança, maior será o incentivo à formação e à 

mudança de atitude.  

Ao passo que a organização for aderindo ao pensamento Lean haverá a 

necessidade de se avançar em direção a mudanças e uma liderança transformacional, 

de maneira a fazer com que o processo esteja alinhado com a estratégia da 

organização. Durante esse processo de mudança os líderes têm o papel de 

segmentar, medir, monitorizar os resultados e encorajar e treinar sua equipe para a 

solução de problemas (Hines et al., 2011).  

Dessa forma a liderança estratégica deve ser substancialmente 

transformacional visto que aquilo que é pretendido tem a ver com a tomada de 

decisão, a criação de uma visão e a alocação global de recursos. É primordial que os 

gestores da organização seja firme e acredite que o processo irá ser bem-sucedido 

quando as dificuldades chegarem, o apoio deles é fundamental.  

Hines et al. (2011) propõe que a supervisão do processo deve garantir suporte, 

orientação e feedback diário a equipe, por essa razão a liderança neste caso deve ser 

mais transacional, tendo como meta motivar sua equipe deixando claro seu papel, 

identificando suas necessidades e a recompensando de maneira apropriada.  

Segundo Womack (2005) a organização deve aderir aos 3 P’s: propósito, 

processo e pessoas. Ele considera que diversas empresas têm problemas porque o 

seu propósito não está claramente definido, os processos não estão claramente 

especificados, e as pessoas não estão devidamente envolvidas. É papel do líder 

alinhar esses 3 P’s. Além disso, ele deve, assim como ocorria na Toyota, incentivar 

que todas as pessoas tenham a iniciativa de solucionar os problemas e de garantir 

que as suas tarefas estejam alinhadas com os objetivos da organização. Para Hines 

et al. (2011) o líder Lean, contrapõe-se assim a um estilo mais tradicional de comando 

e controle, ele possui um estilo de delegar poder às pessoas. 

O Lean Manufacturing vai muito além de um kit de ferramentas para otimizar a 

produtividade e a qualidade de uma empresa. É, antes de tudo, uma filosofia de 

gestão, que para se tornar efetiva em uma visão a longo prazo requer muita disciplina. 

Por este motivo, o líder Lean deve direcionar seus esforços para a adesão do processo 

Lean por todas as pessoas (Emiliani, 2004; Mann, 2005). A sustentabilidade Lean 

necessita que a mudança vá além das ações das pessoas, ela deve ocorrer na 
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mentalidade e no comportamento delas. Isso deve ocorre primeiramente nos líderes 

que servirão de exemplo para toda a organização. Aos líderes devem aprender sobre 

o Sistema de Gestão Lean e desenvolve-lo por toda a organização, criando estruturas 

e processos adequados. A liderança Lean requer mais disciplina e responsabilidade 

se comparada à liderança tradicional, para prevenir a tendência natural das pessoas 

em querer fazer as coisas ao seu modo o que pode gerar um caos no processo 

desencadeando diversos problemas (Emiliani, 2004; Mann, 2005).  

Para que esta mudança de mentalidade ocorra da melhor forma Hines et al. 

(2005) propõe a estandardização do trabalho, onde o líder não é uma exceção 

independente de sua posição na empresa. A estandardização, ou padronização, do 

trabalho do líder compreende por um conjunto de tarefas que são sequenciadas de 

modo especifico para acontecerem em momentos determinados. Estas podem ser 

diárias, semanais ou sempre que forem necessárias. Quanto mais próximo o líder 

estiver do chão de fábrica mais estruturado e estandardizado é o seu trabalho. 

Mann (2005) afirma que os chefes de equipe, que correspondem a primeira 

linha de liderança, devem estar permanentemente no chão de fábrica junto com suas 

equipes, prestando devida atenção nos processos. O autor afirma que trabalho 

estandardizado equivalem a 80% do seu dia de trabalho, onde fazem parte tarefas de 

arranque e fecho da produção, além de diversas outras atividades que se repetem no 

decorrer do dia. Eles monitorizam e mantém o processo de produção, respondem a 

desvios, formam os elementos de equipe, dentre outras.  

Ainda segundo Mann (2005), os supervisores, por outro lado, devem, nesta 

visão, ocupar cerca de 50% do seu tempo com o trabalho estandardizado. Eles 

realizam tarefas que garantam que a produção dos turnos funcione adequadamente, 

com recursos físicos e humanos necessários.  Além disso eles reveem documentos 

referentes a produção anterior para certificar que as medidas, corretivas ou 

preventivas, sejam postas em prática, também acompanham o trabalho diário dos 

chefes de equipe, monitorizando e verificando o trabalho estandardizado dos mesmos, 

os indicadores que suportam os desperdícios e os ganhos para melhorar o seu 

trabalho.  

Já os gestores de produção para Mann (2005) ocupam cerca de 25% do seu 

tempo nestas ações, sem incluir as reuniões diárias no chão de fábrica. Parte desse 

tempo é destinado a reunião diária com os seus supervisores e chefes de equipe, 

como forma de responsabilização. Realizam gemba walks com os supervisores para 
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inspecionar e treinar os seus chefes de equipe e elementos de equipe, além de 

verificar o trabalho estandardizado realizado pelos supervisores. Faz parte de suas 

atribuições garantir a melhoria contínua, acompanhar os processos de mudança, 

melhoria e inovação, inspirar outros a liderar e manter os processos de solução de 

problemas no nível adequado, melhorar o seu trabalho e a si próprio (Bell & Orzen, 

2011). 

A estes 3 níveis de liderança mais operacional é atribuída também a gestão de 

topo. Eles devem comunicar a direção sobre o andamento da produção e resultados 

obtidos com o Lean, orientar a mudança, potenciar os fluxos de criação de valor, 

liderar e inspirar os outros a liderarem consigo e envolver-se ativamente nos 

processos de melhoria contínua (Bell & Orzen, 2011). 
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4. A SUSTENTABILIDADE DA TRANFORMAÇÃO LEAN 

 

 O Lean como forma de gestão, prega a melhoria continua através de conceitos 

de redução de desperdícios e criação de valor, com foco sempre na satisfação do 

cliente. É uma metodologia que desenvolve uma cultura que muda a maneira de 

pensar das pessoas, motivando-as a desenvolver seus conhecimentos, aumentando 

suas capacidades para solucionar problemas e buscar sempre atingir o seu melhor.  

Apesar de o Lean ter surgido na indústria automóvel, ele pode ser aplicado em 

todas as indústrias e prestadoras de serviços, porém não se trata de uma mudança 

fácil de ser realizada. Para tal transformação, deve existir liderança forte desde a 

gestão de topo até ao fim da estrutura hierárquica, além disso é necessário avaliar o 

continuamente desempenho destas nas organizações.  

4.1 BENEFICIOS DA IMPLEMENTAÇÃO DO LEAN MANUFACTURING 

De acordo com Eroglu e Hofer (2011) existem vários estudos que apontam que 

a implementação do Lean traz benefícios financeiros para as organizações, sendo o 

desempenho financeiro um dos indicadores mais controlados por esse sistema. No 

entanto, os benefícios do Lean não são somente financeiros. Existem diversos 

benefícios já documentados como melhoria da qualidade do produto; reduções no 

tempo de ciclo; redução de inventário; melhoria da flexibilidade; redução de 

investimento em ferramentas; melhorias na estratégia e na gestão, entre outros 

(Anvari et al., 2011; Gershenson et al., 2003). 

 Bhasin e Burcher (2006) acreditam que o Lean é um fator de grande influência 

na competitividade, ao afirmarem reduções de 90% de lead time na produção em 

massa, 90% em inventário, 90% no custo para a qualidade e um aumento de 50% na 

produtividade laboral. Melton (2005) ainda apresenta outros benefícios, como: menos 

desperdício nos processos; melhoria do conhecimento da organização, processos e 

cadeia de valor; melhoria da percepção das necessidades dos consumidores e além 

dos benefícios financeiros já citados. 

Baseado nisso podemos ver que com a implementação do Lean o cliente passa 

a ser o foco de tudo que é feito na organização, dessa forma os produtos, serviços e 

o atendimento passam a ter mais qualidade. Para isso é preciso ter claro quais etapas 

realmente agregam valor ao produto de acordo com a perspectiva do cliente. Quando 
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o cliente passa a ser o foco e começamos a ver nosso produto como ele vê, passamos 

a melhorar nosso produto e atender o consumidor da melhor forma, com o intuito de 

torna-lo um consumidor fiel.  

No Lean, não há excessos e nem desperdícios. Por isso, para melhorar a 

qualidade do produto é necessário que a empresa faça uma otimização e organização 

de seus recursos, principalmente dos estoques de matéria prima e de produto 

acabado através da demanda do mercado. Trabalhando dessa forma haverá menos 

espaço físico ocupado por materiais parados. Por consequência não haverá 

ociosidade de pessoas, nem de equipamentos. Dessa forma é possível atingir a 

eficiência dos colaboradores e aumentar a produtividade. Os resultados serão mais 

visíveis aos gestores. 

Cada colaborador passa a ser responsável pelo seu posto de trabalho e pela 

conservação de seus equipamentos. O Lean é uma metodologia extremamente 

participativa, ou seja, ela permite que os profissionais sugiram melhorias constantes 

e tragam novidades do mercado para melhorarem e aperfeiçoarem seus processos e 

suas atividades. Isso torna a equipe muito mais motivada e produtiva.  

Todos esses benefícios desencadeiam no aumento dos lucros da empresa, 

pois uma vez que os desperdícios são cortados, os funcionários trabalham motivados 

e a produtividade aumenta, a margem de lucro também aumenta. Além disso a 

entrega do produto ao cliente será mais rápida e possibilitando a empresa vender mais 

em menos tempo. Assim, com mais dinheiro em caixa, é possível investir em mais 

melhorias e na contínua evolução do Lean dentro da organização. 

4.2 BENEFICIOS DA LIDERANÇA LEAN 

Os líderes Lean desafiam as suas organizações, os seus seguidores e a eles 

mesmos para o aprendizado, pois o Lean e as suas práticas trarão para eles um 

sistema de gestão para sustentar e seguir alavancando melhorias, que precisam 

refletir sobre o seu próprio comportamento e o de todos os envolvidos, o que resultará 

no sucesso de toda a organização. Muitas barreiras surgem neste caminho, sobretudo 

aquelas, referentes à adaptação a um modelo mental e a quebra paradigmas. 

Para Tréville e Antonakis (2006), esse compromisso que o líder estabelece com 

o aprendizado continuo, não somente individual, mas também de todos seus 

seguidores, se transforma intrinsecamente em motivação para todos os envolvidos na 
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implantação do Lean. O trabalho em equipe fornece ao grupo um estímulo à melhoria 

no desempenho. O Lean Manufacturing destaca a importância das competências 

operacionais dos membros da equipe e é por isso que as qualificações são essenciais, 

não somente com base na transmissão de habilidades e conhecimentos do trabalho 

em si, mas também na formação contínua permanente. Isso também é necessário 

para atingir e fomentar uma cultura de cooperação.  

Em empresas onde o conceito de manufatura enxuta é implantado, os 

trabalhadores passam a ser responsáveis por tarefas que vão além dos limites de 

produção, o que significa uma queda na tensão emocional do trabalhador e um 

aumento na autonomia responsável (Tréville et al., 2005). No que diz respeito a um 

efeito sobre a autonomia, uma distinção deve ser feita entre a autonomia para escolher 

e a autonomia responsável (Tréville et al., 2005). Deve haver pouco da primeira, que 

se relaciona com a livre escolha dos procedimentos e tempos, e um elevado grau da 

segunda, que se refere à autonomia derivada de uma descentralização da autoridade, 

de uma partilha do poder e da participação na tomada de decisões. 

Mattar & Ferraz (2004) citam que as empresas sabem o valor e a importância 

de obter e manter o comprometimento de seus colaboradores. Colaboradores 

comprometidos propiciam maior eficiência e eficácia. Porém nem sempre é fácil 

conseguir esse comprometimento por parte dos colaboradores. O mercado 

atualmente exige das empresas alta competitividade, e as mesmas esperam o 

comprometimento de seus colaboradores para atingirem uma maior produtividade, 

com qualidade nos serviços e, assim, obterem um crescimento através de resultados 

sustentáveis e da satisfação dos clientes.  

Por essa razão, a estratégia e o alinhamento eficazes podem somente ser 

alcançados por meio de uma liderança forte que, por sua vez, só será alcançada com 

êxito em uma cultura organizacional positiva, receptiva à aprendizagem e ao 

aperfeiçoamento que o Lean proporciona. E dessa forma, conseguir a colaboração e 

comprometimento de todos os trabalhadores em prol do sucesso da empresa. O 

princípio de melhoria contínua espontânea deve ser suportado pela organização e ser 

um dos pilares para o sistema de reconhecimento e motivação dos colaboradores, 

observando-se sempre a convergência para o desdobramento de metas e mantendo-

se a coerência com o foco no valor. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio da revisão de bibliográfica ficou clara a existência de uma relação 

estreita entre a liderança e os processos de mudança organizacional, incluindo o 

contexto onde se pretende implementar a metodologia Lean Manufacturing como 

sistema de gestão, como foi abordado. A liderança tem um papel fundamental tanto 

na fase de implementação, quanto na fase de sustentabilidade do Lean, pois através 

dela há o engajamento de todos os envolvidos com esse sistema e por consequência 

uma grande melhora no ambiente organizacional, estabelecendo um novo equilíbrio 

dentro da empresa. 

Apesar da gestão Lean proporcionar diversas vantagens, muitas empresas têm 

dificuldade em implantar suas ferramentas e atingir bons resultados, ainda que as 

apliquem de maneira correta. Muitas vezes as ferramentas apresentam melhoras na 

produtividade a curto prazo, mas esses resultados tendem a diminuir com o passar do 

tempo. O envolvimento e a participação da liderança nestes processos têm um papel 

crucial, na medida em que o Lean é muito mais que um conjunto de ferramentas ou 

práticas. Os sistemas de gestão Lean visam desenvolver uma mentalidade de 

melhoria contínua e o respeito pelas pessoas, uma nova cultura organizacional, o que, 

através dos estudos realizados, foi possível perceber ser uma das maiores 

dificuldades em implantar o Lean e alcançar os resultados esperados. Mudar a 

mentalidade das pessoas e transformar a cultura organizacional requer um elevado 

envolvimento da liderança de todos os níveis da organização, mas principalmente no 

chão de fábrica. Ao topo da organização compete patrocinar, apoiar e reconhecer os 

esforços dos líderes mais operacionais na mudança das suas práticas e no seu papel 

de agentes da mudança. Este tipo de mudança requer que os líderes desenvolvam as 

suas competências de liderança, fomentando a utilização de comportamentos 

associados a um estilo de liderança mais transformacional liderando pelo exemplo, 

manifestando capacidade de escuta e incitando processos de comunicação mais 

assertivos, criar maior proximidade com equipa, estimulando neles o sentido crítico 

necessário para identificar oportunidades de melhoria e inovação.  

Em síntese, não é possível falar da implementação do Lean sem lhe 

associarmos a caraterísticas de um processo de mudança, assim como, estes estão 

diretamente associados a liderança. Despois que se consegue mudar a cultura 

organizacional e fazer com que todas as pessoas envolvidas estejam comprometidas 
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com o a metodologia Lean, os resultados passam a ser mais significativos. Cortando 

desperdícios como o tempo que o colaborador leva para realizar tarefas, tempo de 

máquina parada, estoques de matéria prima e produto acabado desnecessários, 

espaço ocioso, dentre muitos outros, o trabalho é otimizado, os processos passam a 

ser mais produtivos, os custos diminuem e o lucro aumenta. Alinhando esses 

resultados obtidos com o Lean, temos os benefícios trazidos pela liderança durante a 

mudança organizacional, que traz um ambiente saudável para o chão de fábrica, 

fazendo com que os funcionários fiquem mais motivados e a gestão da empresa fique 

satisfeita com os resultados alcançados, motivando-a a continuar investindo na 

melhoria continua da organização. Com isso, vemos que o Lean Manufacturing 

oferece as ferramentas para a mudança organizacional e a liderança assegura o 

impulso para implantação deste sistema de gestão no chão de fábrica, além de 

garantir a sustentabilidade dessa mudança e sua melhoria continua. 
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