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RESUMO 

 

 À medida que o mercado se torna mais competitivo, um maior número de empresas se 

esforça em melhorar a eficiência e produtividade. Como resultado, a eliminação dos 

desperdícios utilizando técnicas e ferramentas baseadas na abordagem da Manufatura Enxuta 

(Lean Manufacturing) com enfoque na Mentalidade Enxuta (Lean Thinking) torna-se uma 

alternativa para as empresas. A fim de alcançar esta condição, um dos principais passos é o 

desenvolvimento e capacitação dos colaboradores. Nos últimos anos, as metodologias de 

Aprendizagem Ativa (Active Learning) têm mostrado potencial de aplicação em treinamentos, 

através de métodos e técnicas que estimulam uma maior interação dos participantes voltada à 

análise e solução dos problemas elencados, sendo verificados casos de aplicação na indústria 

automotiva. O objetivo deste trabalho é pesquisar, avaliar e caracterizar aspectos relacionados 

à dinâmica de capacitação de colaboradores de uma organização em conceitos da Mentalidade 

Enxuta, através da abordagem da metodologia de Aprendizagem Ativa, elaborando uma 

proposta de método para implementação em treinamentos de capacitação no segmento da 

indústria farmacêutica. Com base nas observações de treinamentos com enfoque em jogos de 

simulação, nas aplicações de questionários aos participantes, em entrevistas com especialistas 

das empresas, bem como a utilização de outras técnicas de análises documentais, este trabalho 

resultou em um método de treinamento e capacitação para o segmento farmacêutico.  

 

Palavras-chave: Manufatura Enxuta. Mentalidade Enxuta. Aprendizagem Ativa. Jogos de 

Simulação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



ABSTRACT 

 

As the market becomes more competitive, more companies strive to improve efficiency 

and productivity. As a result, waste elimination using techniques and tools based on the 

approach of Lean Manufacturing focused on Lean Thinking becomes an alternative for 

companies. In order to achieve this condition, a main step is the development and training of 

colaborator. In recent years, Active Learning methodology have shown a potential application 

in training, through methods and techniques that encourage greater interaction of participants 

in analysis and problems solving listed, and checked application cases in the automotive 

industry. The objective of this study is to research, evaluate and characterize aspects related to 

the dynamics of colaborators training of an organization in concepts of Lean Thinking by 

addressing the Active Learning methodology, preparing a proposal for a method of 

implementing development training in the segment of pharmaceutical industry. Based on the 

observations of training with a focus on simulation games, on the applications questionnaires 

to participants, on the interviews with experts from companies, as well as the use of other 

techniques of documentary analysis, this work has resulted in a method of training and capacity 

for the pharmaceutical segment. 

 

Key-words: Lean Manufacturing. Lean Thinking. Active Learning. Simulation Games. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O ambiente competitivo das últimas décadas deixou de ser local para ser global. Essas 

mudanças, cada vez mais aceleradas, demandam das empresas novas formas de gestão para 

fornecer produtos e serviços, com exigências cada vez maiores para redução de custo, aumento 

da qualidade, flexibilidade no atendimento e agilidade na entrega.  

Nessa busca pela melhoria da competitividade, as empresas se conscientizam da 

importância da prática e sustentação da melhoria contínua, em realizar atividades que 

proporcionem o aprimoramento dos produtos e processos, em busca da excelência na gestão 

empresarial e no desempenho dos negócios. Portanto, as empresas tendem a reagir mais 

rapidamente para a entrega de bens e serviços ao cliente com melhor qualidade e preços mais 

baixos. Para isso, a abordagem Mentalidade Enxuta (do inglês, Lean Thinking) torna-se uma 

alternativa que muitos líderes de negócios adotaram em suas organizações (HOWELL, 1999), 

buscando maneiras de se eliminar os desperdícios e melhorar o desempenho operacional. 

A melhoria continuada em suas atividades e processos é a jornada necessária, pois existe 

sempre oportunidade de fazer melhor. Todos os processos têm variações e desperdícios, e a sua 

grande dificuldade é identificar, atuar estrategicamente e sustentar a melhoria. Por isso, muitas 

empresas, em suas respectivas jornadas, adotaram Manufatura Enxuta ou Produção Enxuta 

(Lean Manufacturing) ou simplesmente Lean (WOMACK; JONES, 2003a).  

Manufatura Enxuta, desenvolvida como um sistema pela montadora Toyota na década 

de 90, despertou a sua atenção no Ocidente pelos ótimos resultados obtidos no  período em que 

outras montadoras estavam acumulando prejuízos. A comprovação pelo Ocidente dos 

benefícios em adotar a Manufatura Enxuta na gestão tem levado as lideranças à disseminação 

da Mentalidade Enxuta a diversos ramos industriais e serviços como: alimentícias, 

farmacêutica, plástica, organizações hospitalares, serviços bancários, construção civil, entre 

outros (WOMACK; JONES; ROOS, 2004). 

A transição ao adotar Lean exige a implementação de várias e diferentes ferramentas e 

conceitos, dentre os quais se destacam: 5S, Gestão Visual, A3, TPM, Hoshin Kanri, VSM, 

Trabalho Padronizado, Kaizen, Poka Yoke, Ferramentas da Qualidade, Kanban, Produção 

Puxada, Nivelamento, Layout de Fluxo Contínuo, Setup Rápido, entre outros (GHINATO, 

1995; HOLWEG; BICHENO, 2002; HOWELL, 1999; LIKER; MEIER, 2007; SANTOS; 

WYSK; TORRES, 2009; SHINGO, 1996; 2009).  

Por conseguinte, o profissional, como o principal agente em qualquer processo, passa a 
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ser de grande importância. Portanto, a educação do profissional em Lean Thinking é uma das 

etapas principais sendo tão relevante quanto o esforço de melhoria de processo  

Historicamente os profissionais formados em vários ramos de atividade, entram no 

mercado de trabalho anualmente, muitas vezes sem o conhecimento para preencherem os 

requisitos das empresas que praticam o Lean Thinking. As empresas contratantes dos 

profissionais tem a crescente preocupação não só com a qualidade do trabalho desses novos 

profissionais, mas também com o processo utilizado nesses trabalhos, segundo Mcmanus e 

Rebentisch (2008). 

Tais autores complementam que, a globalização da força de trabalho, os requisitos dos 

clientes e das agências do governo, as necessidades de padronização e certificação dos 

processos (p.e. certificação ISO), na adequação na utilização de abordagem Lean Production, 

Seis-Sigma e em outras técnicas de melhoria de processos, leva à preocupação e maior atenção 

no  processo de formação e capacitação de sua força de trabalho. 

Ainda segundo os autores, cada vez mais pacotes de formação para a educação em Lean 

são desenvolvidos tanto nas instituições de ensino públicas como nas privadas, e na sua grande 

maioria, tem seus cursos no modelo convencional de ensino, aulas em forma de palestras nas 

salas de aula, onde o aluno é moldado como ouvinte passivo. De forma antagônica, estes 

profissionais quando vão para as empresas, cabe à essas empresas complementarem a 

capacitação desses futuros profissionais, através de cursos especificos, no caso, com dinâmicas 

simulando problemas típicos da indústria. 

Vários esforços foram dispendidos para conceber novos métodos de aprendizagem, a 

fim de formar os engenheiros recém formados sobre os conceitos de produção em diversas áreas 

de fabricação, bem como ensinar estudantes de engenharia em novas maneiras de transferir 

aplicações do mundo real para a sala de aula (POURABDOLLAHIANA; TAISCHA; 

KERGAA, 2012). 

Como apontado por Murman (2002), a Mentalidade Enxuta (Lean Thinking) é um 

campo baseado em conhecimento adquirido a partir de práticas em contraste com as disciplinas 

de engenharia convencionais que são baseados em conhecimentos de ciência e matemática. Isso 

coloca ênfase especial nas demonstrações práticas que podem ser usadas para transmitir este 

tipo de conhecimento com alguma credibilidade. 

Esse tipo de conhecimento, é transmitido em geral por um profissional experiente, 

contudo, a dificuldade está em transmitir a experiência em forma de palestra-aula, que se 

caracteriza como uma forma passiva de aprendizado, sendo desejável uma situação onde seja 

possível prover um ambiente que simule problemas do mundo real e que promova o pensamento 
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criativo e o desenvolvimento de soluções possíveis, sendo que as metodologias de 

Aprendizagem Ativa são construídas em cima dessa premissa (BLUST; BATES, 2004). 

Para Candido, Murman e Mcmanus (2007), a abordagem da Aprendizagem Ativa 

adotada por acentuado número de empresas da indústria automobilística, fundamenta-se em um 

método de treinamento através de dinâmicas de simulação, no qual os participantes são 

envolvidos ativamente na aprendizagem de conceitos e de seu conteúdo.  

Os mesmos autores reforçam que atualmente, verifica-se que a maioria dos materiais de 

ensino existentes estão voltados para dar uma visão simplista de um chão de fábrica e são 

apresentados em forma de palestra-aula, no qual os estudantes são moldados no papel de 

ouvintes passivos, que sem a dinâmica dos jogos de simulação, o conteúdo passa a ter pouco 

sentido. Ao contrário, na abordagem da Aprendizagem Ativa as técnicas estão voltadas para 

envolver os alunos em leitura, escrita, discussão e fazer coisas para conectarem-se com o 

material didático e prática.  

Ainda segundo os autores, essa necessidade se aplica também ao ensino dos princípios 

da Mentalidade Enxuta para estudantes de engenharia e novos profissionais, os quais passam a 

enfrentar dificuldades quando não se está familiarizado com o dia-a-dia de uma  empresa e seus 

fluxos de processos. Os autores citam que baseado na experiência da indústria automobilística, 

LAI Lean Academy® no MIT, Cambridge, Massachusetts, USA patrocinaram o 

desenvolvimento de um curso com abordagem de Aprendizagem Ativa para o desenvolvimento 

de conceitos Lean Thinking. 

Para Mcmanus et al (2007), neste contexto, estudantes e novos profissionais necessitam 

de uma compreensão intuitiva da complexidade de uma empresa, os seus desafios intrínsecos e 

problemas específicos, além de entender o que os conceitos de transformação Lean podem fazer 

neste contexto.  

A aprendizagem através da dinâmica com simulação permite aos participantes do 

treinamento compreenderem a Mentalidade Enxuta a um nível intuitivo, e praticar ferramentas 

Lean em um cenário realista (McMANUS et al, 2007). 

Apesar de não possuir dados que comprovem o nível de conhecimento adquiridos pelos 

alunos em relação ao método convencional de ensino, as técnicas baseadas na abordagem da 

Aprendizagem Ativa (Active Learning) permitem aos participantes compreenderem a 

Mentalidade Enxuta a um nível intuitivo, e a praticar ferramentas Lean em um ambiente realista, 

de um estado atual ineficiente a um estado futuro de alto desempenho, utilizando os mesmos 

recursos sem maior investimento (MCMANUS; REBENTISCH, 2008). 
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1.1. Problema de Pesquisa 

 

A cultura da Mentalidade Enxuta, criada originalmente no segmento automobilística, 

tem influenciado outros segmentos de negócios a buscarem os mesmos bons resultados e se 

tornarem aptos a competir e permanecer no mercado cada vez mais agressivo.  

O sistema de Manufatura Enxuta necessita entendimento da sua estratégia e no 

gerenciamento da rotina do dia-a-dia, sendo que a disseminação da cultura é um dos fatores 

primordiais para o alinhamento de acordo com a estratégia global da empresa.  

Alcançar o nível da maturidade da Mentalidade Enxuta demanda profissionais 

habilitados, sendo que quando esta capacitação não ocorre de forma adequada as metas e 

objetivos em geral demoram ou nem chegam a ser atingidos.  

Dessa forma, a capacitação desses profissionais é a motivação para esse estudo, o qual 

propõe-se a identificar e desenvolver uma proposta de método de treinamento com enfoque na 

Aprendizagem Ativa, para a implementação do Lean Thinking em empresa da indústria 

farmacêutica. 

 

 

1.2. Objetivos geral e específicos 

 

 O objetivo geral a ser considerado nesta pesquisa é:   

 Tomando como base a abordagem de Aprendizagem Ativa utilizada em treinamentos 

de Mentalidade Enxuta aplicados atualmente em alguns segmentos industriais, 

nodatamente o segmento da indústria automotiva através de jogos de simulação, propor 

e aplicar um método baseado nos mesmos preceitos no segmento da indústria 

farmacêutica, avaliando a aplicabilidade e eficácia deste método na capacitação do Lean 

Thinking em uma empresa deste segmento industrial.  

 No que tange os objetivos específicos na pesquisa busca-se dirimir algumas questões 

importantes sobre o tema, entre elas:   

 Analisar como o conhecimento oriundo de treinamento se mantém, ou se enraíza, e seu 

impacto no dia-a-dia na empresa, em seus diferentes níveis de gestão. 

 Analisar como é a interação dos conceitos do Lean ao modo atual de produção adotado 

pela empresa, e como suporta sua transformação de modo sustentável. 

 Propor um método de treinamento adaptado para a indústria farmacêutica e aplicá-lo 

em campo, onde os participantes são entrevistados sobre o seu entendimento antes e 
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após treinamento, analisando dessa forma o grau de melhoria da satisfação com a 

metodologia de treinamento em Lean. 

 

 

1.3. Estrutura do trabalho 

 

A seguir a estrutura da dissertação, em que serão apresentados os capítulos, para melhor 

entendimento do desenvolvimento deste trabalho, descritos a seguir: 

 

Capítulo 1: Neste capítulo de Introdução faz-se uma apresentação do trabalho, 

formulação do problema proposto, objetivo geral, objetivos específicos e por fim a estrutura do 

trabalho.  

Capítulo 2: Apresenta-se uma revisão de literaturas sobre a abordagem, métodos e 

ferramentas Lean e de Metodologias de Aprendizagem Ativa, onde se fornece a compreensão 

para o tema desenvolvido. 

Capítulo 3: Neste capítulo é apresentada a metodologia de pesquisa, ferramentas e 

levantamento das informações utilizadas neste trabalho. 

Capítulo 4: Descreve-se o método de treinamento com conceitos relevantes para a 

fundamentação da pesquisa. Aborda-se alguns treinamentos relevantes de benchmarking do 

treinamento em sistema Lean e resultados parciais de cada treinamento.  

Capítulo 5: Caracterização da proposta de treinamento, neste capítulo mostra-se a 

aplicação desse modelo em uma empresa industrial farmacêutica e seu resultado parcial. 

Capítulo 6: Nesse capítulo é exposta a avaliação dos resultados obtidos na aplicação da 

metodologia de Aprendizagem Ativa e do que foi alcançado. 

Capítulo 7: No último capítulo são apresentadas as conclusões, considerações e 

recomendações para futuros trabalhos, baseados nos estudos realizados nas empresas. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Este capítulo é composto pela revisão bibliográfica do tema abordado. Segue uma 

perspectiva integrada da estrutura de pesquisa composta neste trabalho e seu desenvolvimento 

até a definição do modelo proposto, conforme ilustrado pela Figura 1 a seguir: 

 
 Figura 1: Revisão bibliográfica e desenvolvimento da pesquisa. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Na primeira etapa dessa pesquisa efetuou-se uma revisão bibliográfica de:  

 Metodologias de Aprendizagem Ativa 

o Sua importância no meio acadêmico; 

o Cinco tipos de aplicação da metodologia de Aprendizagem Ativa das quais 

foram extraídos a estruturação, a forma, o conteúdo e meios para aplicar em 

treinamentos Lean. 

 Mentalidade Enxuta  

o Histórico; 

o Filosofia e princípios; 

o Técnicas e ferramentas. 

Para todos, efetuou-se revisão sistemática de literaturas em bases acadêmicas, 

principalmente compostas de artigos de periódicos nacionais e internacionais listados pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), e também de livros 

em assuntos já bastante tratados pela Academia. A seleção dos artigos, na maioria dos casos, 

foi feita a partir do ano de 2005, entretanto, há artigos de referência de suma importância com 

datas mais antigas. Para esta pesquisa foram utilizadas palavras-chave como: Lean Thinking e 

Mentalidade Enxuta, Lean Manufacturing e Manufatura Enxuta, Active Learning e metodologia 

de Aprendizagem Ativa, simulation games.  

No Quadro 1 uma visão da revisão bibliográfica classificada pelos temas de maior 

contribuição nessa revisão. 
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Quadro 1: Revisão bibliográfica por tema 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Na segunda etapa, baseado na bibliografia estudada e nos exemplos coletados, 

estruturou-se o modelo de treinamento com metodologia de Aprendizagem Ativa baseado em 

jogos de simulação customizados para cada empresa.  

O modelo de treinamento foi testado e aprovado em três empresas na região 

metropolitana de Campinas (SP), que por solicitação das mesmas serão denominadas empresa 

A, empresa B e empresa C.   

Na terceira etapa foram selecionadas as melhores práticas e utilizadas para desenvolver 

um modelo piloto de treinamento em Lean para aplicação em uma indústria farmacêutica, 

denominada de empresa D, onde foi verificado o alinhamento à cultura impregnada e aos 

objetivos da empresa.  

 

 

 

2.1. Metodologia de Aprendizagem Ativa: conceituação e caracterização 

 

Em uma pesquisa feita na expressiva base de dados de pesquisa COMPENDEX em 

julho de 2014, utilizando como palavra-chave o título de "Metodologia de Aprendizagem 

Ativa" para identificar artigos publicados durante o período 1969-2014, foi encontrado 3.869 

artigos em jornais associados a 60 países.  

A fim de identificar quais eram os países com maior contribuição na divulgação e 

aplicação da Metodologia de Aprendizagem Ativa, adotou-se a técnica de Pareto. Esta técnica 

permite indicar os países classificados por ordem de importância, considerando-se as medidas 

como "frequência de ocorrência".  

O Gráfico 1 mostra o resultado da pesquisa, note que se usou uma linha de corte na 24ª 

posição entre os 60 países, definida com o total de 45 artigos publicados pelo Brasil que 

significa 1% do total geral dos artigos, portanto se constata uma pequena, mas importante 

contribuição de produção científica do Brasil nesta área de conhecimento. 

Esta análise mostra grosseiramente o uso de Metodologias de Aprendizagem Ativa em 

todo o mundo, e ajuda a confirmar que o Reino Unido, China e os EUA são de acordo com o 

número de publicações, maiores recorrentes desta abordagem de ensino e aprendizagem. 
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Gráfico 1: Artigos publicados por países de 1969 à Julho/2014. Fonte: compendex. 

 

O Gráfico 2 mostra a evolução de trabalhos publicados com o título, palavras chaves e 

resumo da Metodologia de Aprendizagem Ativa em décadas recentes. Nota-se que há uma 

tendência grande de crescimento de publicações relacionadas com abordagem de Metodologia 

de Aprendizagem Ativa, o que confirma a importância dessa abordagem de aprendizado para a 

comunidade acadêmica. 

 

 
Gráfico 2: Número de publicações de 1981 a 2013. Fonte: compendex. 
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Ensinar a aprender como necessidade de desenvolvimento pessoal e profissional. Essa 

necessidade tem conduzido o governo, as instituições e as empresas a repensarem seu papel 

enquanto agentes de capacitação profissional.  

O termo “Metodologia de Aprendizagem Ativa” refere-se a estratégias de ensino nas 

quais os alunos são envolvidos no processo de aprendizagem, ao invés de permanecerem 

passivos assistindo uma aula em forma de palestra (BONWELL; EISON, 1991).  

Segundo os mesmos autores, as denominadas metodologias de Aprendizagem Ativa 

desafiam o aluno a fazer algo através de associações e de seu próprio raciocínio, retirando o 

papel de protagonista do moderador (professor) e dividindo esse papel com o aluno, que se 

depara com mais autonomia no seu processo de aprendizado e com constantes desafios a serem 

elaborados, pensados e resolvidos. Ainda segundo os autores, em um ambiente de 

aprendizagem utilizando-se de metodologias de Aprendizagem Ativa, os alunos trabalham com 

o conteúdo de uma nova maneira, fazendo conexões entre novos conteúdos e teorias antigas, 

fazendo-os participarem mais do que simplesmente ouvindo a palestras-aulas afim de realmente 

aprender o conteúdo. 

Silberman (1996) menciona um antigo provérbio contextualizado para a Aprendizagem 

Ativa: O que eu ouço, eu esqueço; O que eu ouço e vejo, eu me lembro; O que eu ouço, vejo e 

discuto, eu compreendo; O que eu ouço, vejo, discuto e faço, eu adquiro conhecimento e 

habilidade; O que eu ensino para alguém, eu domino com maestria. 

O objetivo das técnicas de Aprendizagem Ativa é incentivar os alunos a se envolver 

com o material e tomar para si o seu aprendizado, o que favorece o conhecimento de longo 

prazo e aproveitamento do assunto (NEILSEN; GEE, 2012). 

Ainda segundo Neilsen e Gee (2012), para os alunos se beneficiarem mais, precisam ter 

a oportunidade de participar ativamente com o material de antemão. Se forem necessárias 

atividades de pré-classe, são mais fáceis de interagir com os estudantes durante a classe.  

Para se envolver ativamente no processo de aprendizagem o aluno deve: ouvir, ler, 

escrever, perguntar, discutir, resolver problemas ou desenvolver projetos; realizar tarefas 

mentais de alto nível, como análise, síntese e avaliação; estar fazendo algo e, ao mesmo tempo, 

pensando naquilo que está fazendo e exercitar sua inteligência (funções de pensar, observar, 

raciocinar, refletir, entender, etc.) (BARBOSA; GONTIJO; SANTOS, 2004). 

Pesquisas mostram que pessoas não aprendem com efetividade se falarem o que deve 

ser feito. Eles ganham uma compreensão mais profunda e significativa com a construção de sua 

própria aprendizagem através do envolvimento com um problema concreto (BRANSFORD; 

BROWN; COCKING, 2000). 
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Segundo Bruner (1961), os alunos que estão ativamente envolvidos com o tema são 

mais propensos a lembrar da informação por mais tempo e são mais capazes de utilizar ou 

aplicar as informações de novas maneiras. Incentivar os alunos a trabalhar de forma 

colaborativa irá ajudá-los a descobrir o significado pessoal dos conceitos, ao contrário da 

metodologia convencional, que tem como foco o ensinar, nas metodologias de Aprendizagem 

Ativa o foco central é a preocupação com a aprendizagem do aluno, no qual a importância do 

aprender predominou sobre o ensinar.  

Segundo Wals (2014), alinhadas a essa necessidade novas formas de aprendizagem 

estão surgindo como o uso das denominadas metodologias de Aprendizagem Ativa, das quais 

pode-se citar as seguintes abordagens principais: transdisciplinar e interdisciplinar; social; 

aprendizado baseado em projetos; jogos de simulação; simulações de computador; ensino à 

distância; desenvolvimento de cenários; aprendizado baseado em problemas; aplicação de 

ideias sem investimentos; educação de valor; abordagens experimentais; diário reflexivo 

escrito, peer instruction, dentre outras. 

Prince (2004) identificou quatro tipos de técnicas das metodologias de Aprendizagem 

Ativa mais frequentemente discutidos na literatura: a Aprendizagem Ativa (definido em termos 

gerais como o envolvimento ativo dos alunos); aprendizagem colaborativa; a aprendizagem 

cooperativa; e aprendizagem baseado em problemas. 

1. Envolvimento ativo do aluno – qualquer método de ensino que envolva ativamente os 

alunos em atividades para o processo de aprendizagem.  

2. Aprendizagem colaborativa - qualquer método de ensino em que os alunos se interagem 

e trabalham juntos em pequenos grupos em direção a um objetivo comum, ao invés de 

aprendizagem como uma atividade solitária.   

3. Aprendizagem cooperativa – qualquer forma estruturada de trabalho em grupo 

incentivando cooperação, na qual os estudantes buscam objetivos comuns ao serem 

avaliados individualmente, em vez da competição para promover a aprendizagem. 

4. Aprendizagem baseada em problemas (PBL-Problem Based Learning) – qualquer 

método de ensino no qual os problemas relevantes são introduzidos no início do ciclo 

de instrução e usados para fornecer o contexto e motivação para a Aprendizagem Ativa. 

 

Dentre as técnicas adotadas nos processos com abordagem na Aprendizagem Ativa, os 

jogos de simulação, vem sendo largamente utilizada nas indústrias, obtendo-se sucesso para a 

formação dos seus colaboradores na implementação da Mentalidade Enxuta e da Manufatura 

Enxuta.  
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Seguem alguns jogos desenvolvidos nos últimos anos: 

a) A simulação 5S foi desenvolvida por NIST-MEP. Este jogo simula uma linha de 

produção e as melhorias alcançadas com a utilização do 5S (VERMA, 2003). 

b) A simulação para redução de setup também desenvolvida por NIST-MEP. Jogo 

dedicado para redução de setup utilizando a técnica SMED (Single Minute Exchange of 

Dies) e conceito 5S (VERMA, 2003). 

c) jogo de manufatura "Cuppa" demonstra os princípios e os benefícios de um produção 

Just-In-Time (JIT) (LEWIS; MAYLOR, 2007). 

d) jogo de Fábrica Lego simula o conceito de manufatura celular com sistema de 

reabastecimento e sistema fluxo de uma peça (VERMA, 2003). 

e) jogo de sistema puxado da Manufatura Enxuta demonstra como a implementação do 

sistema puxado, controle visual e balanceamento de linha pode resultar em redução de 

estoque (BILLINGTON, 2004).   

f) A simulação de placa de circuito impresso, também desenvolvida por NIST-MEP, 

simula uma linha de fabricação física com conceitos Lean (STIER; FESLER; 

JOHNSON, 2003). 

g) A simulação de montagem de aeronaves, desenvolvida por Visionary Products Inc. 

fornece aprendizado em técnicas e ferramentas Lean como:  layout celular, fluxo de uma 

peça, sistema puxado e flexibilidade de mão-de-obra (VERMA, 2003). 

h) A simulação em uma fábrica de dutos, desenvolvida pela Universidade de Dayton, 

fornece aprendizado em técnicas e ferramentas Lean como:  layout celular, fluxo de uma 

peça, sistema puxado e flexibilidade de mão-de-obra (VERMA, 2003). 

i) jogo "Parade Game" simula conceitos Lean através de melhorias nos processos 

refletindo em eliminação dos desperdícios (TOMMELEIN; RILEY; HOWELL, 1998).   

j) jogo "Lampshade" foca em cliente, qualidade, Just-In-Time e flexibilidade, em três 

sistema de produção: artesanal, em massa e Lean (OZELKAN; GALAMBOSI, 2007).   

k) A simulação "Wagons R Us“ simula uma fábrica convencional com suas restrições de 

fluxo, onde os participantes praticam a implementação do Lean, e as melhorias são 

negociadas com sindicato dentro do jogo (BLUST; BATES, 2004). 

l) A simulação fábrica "Ball Bearing" simula uma fábrica com foco em comunicação, 

trabalho em time e satisfação do cliente, onde os participantes praticam principalmente 

redução de tempo de ciclo e redução de defeitos (VERMA 2003).  
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m) jogo "Lean Lunch" compara uma fábrica convencional com Lean através de análise de 

custos. Na simulação os participantes praticam técnicas e ferramentas Lean para 

redução dos desperdícios (SWANSON, 2008).  

n) jogo de montagem Lego simula a transformação Lean, a aplicação das soluções e seus 

impactos, a capacitação da mão-de-obra e a priorização dos esforços (PRUSAK, 2004).       

o) A simulação "Timewise shop floor", desenvolvida por MEP-MSI, simula conceitos 

Lean como: variabilidade e padronização dos processos, tempo de ciclo, sistema 

puxado, cadeia de abastecimento e gestão visual (JOHNSON et al. 2003).  

p) jogo "Running of the Dogs“ 1 foca em balanceamento de linha (FISH, 2005). Jogo 

"Running of the Dogs“ 2 compara o sistema puxado e o sistema empurrado (FISH, 

2006). 

q) jogo "Lemonade Tycoon“ simula técnicas Lean através da redução do tempo de espera, 

zero inventário, programação, sistema puxado e balanceamento de linha (NCUBE, 

2007).   

r) A simulação kanban no sistema WEB utiliza base WEB para ensinar o sistema kanban 

através de um jogo de simulação interativo (WAN; CHEN; SAYGIN, 2008). 

s) A simulação "Lean Enterprise Value“ (LEV) desenvolvido por Lean Aerospace 

Initiative (LAI) do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, simula conceitos chaves 

Lean como: mapeamento do fluxo de valor, melhorias através de kaizen, trabalho 

padronizado, fluxo de uma peça e sistema kanban (CANDIDO; MURMAN; 

MCMANUS, 2007).  

t) A simulação de montagem de aeronaves Lego é uma versão simplificada de LEV. Este 

jogo utiliza método CDIO (Comprehend, Design, Implement and Operate), no qual 

auxilia os estudantes na compreensão e prática do Kaizen (melhoria contínua) e técnicas 

Lean, tais como: 5S, gestão visual, trabalho padronizado, fluxo de uma peça, Just-in-

Time, Kanban, entre outros (MCMANUS et al. 2007).  

u) jogo da Cerveja é um jogos de simulação mais utilizados para cadeia de abastecimento, 

desenvolvido na década de 1960. Durante a simulação, os participantes tem como 

objetivo o atendimento total da demanda do cliente com o menor custo possível 

(STERMAN, 2014).  

v) jogo da cerveja versão internet foi um dos pioneiros na aplicação de jogos de simulação 

para gestão na internet (JACOBS, 2000).  
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w) jogo "Hulia" é um outro jogo de simulação via internet, tem como base o jogo da 

cerveja. A simulação de uma cadeia de abastecimento tem como objetivo: o trabalho 

em time, comunicação compartilhada (RAFAELI; RAVID, 2003).  

x) jogo interação paralelo da cadeia de abastecimento foi desenvolvido com base no jogo 

da cerveja. Tem como adicional a simulação da especulação, a procrastinação, risco, 

sistema de controle e sistema integrado de cadeia de abastecimento (REYES, 2007).  

y) jogo "Lean Leap Logistics" simula a melhoria na colaboração da cadeia de 

abastecimento, no agendamento dos pedidos, na decisão e priorização do agendamento 

e a dinâmica da cadeia de abastecimento (HOLWEG; BICHENO, 2002).  

z) jogo de quebra-cabeça da cadeia de abastecimento simula o impacto do comportamento 

humano na colaboração da cadeia de abastecimento (FAWCETT; MCCARTER, 2006). 

 

Três desses jogos foram utilizados como base para desenvolvimento dos treinamentos 

da Mentalidade Enxuta pesquisados neste trabalho:  

 Item s) A simulação "Lean Enterprise Value" (LEV); 

 Item t) A simulação de montagem de aeronaves Lego; 

 Item u) O jogo da Cerveja.  

Além desses modelos de jogos de simulação, foram utilizadas duas outras metodologias 

de Aprendizagem Ativa: o Aprendizado Baseado em Problema e Instrução pelos Pares. 

Descritos em sequência.  

 

 

2.1.1. Aprendizado baseado em problemas  

 

O Aprendizado Baseado em Problema (acrônimo em inglês PBL – Problem Based 

Learning), é uma metodologia de ensino-aprendizagem colaborativa, construtivista e 

contextualizada, na qual situações-problema são utilizadas para iniciar, direcionar e motivar a 

aprendizagem de conceitos, teorias e o desenvolvimento de habilidades e atitudes no ambiente 

de sala de aula. Historicamente, o PBL tem origem na Escola de Medicina da Universidade 

McMaster, no Canadá, no final dos anos 1960, tendo sido inspirado no método de estudo de 

casos usado no processo de ensino da Escola de Direito da Universidade de Harvard, EUA, na 

década de 1920 (McLEOD; SAVOY, 2009; PUTMAN, 2001).  

Segundo os autores Barbosa, Gontijo e Santos (2004), ao contrário do método 

convencional que está baseado na transmissão do conhecimento centrada no professor, em 
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conteúdos disciplinares, o PBL é centrado no aluno, que deixa de ser receptor passivo da 

informação para ser o agente e responsável por seu aprendizado. 

Ainda segundo os mesmos autores, PBL transforma um problema em fator de motivação 

para aprendizado, enfatizando a construção de conhecimento em ambiente de colaboração. A 

ideia não é ter sempre o problema resolvido na etapa final, mas sim enfatizar o processo seguido 

na construção do conhecimento. PBL admite sequências de ações que variam conforme o nível 

de ensino, área de conhecimento e objetivos de aprendizagem que se quer alcançar. Um 

exemplo de sequências para PBL:  

1- Inicialização: entendimento inicial do problema e esclarecimentos para compreende-lo 

de forma abrangente; 

2- Geração de ideias: listar possíveis explicações ou soluções, com base no conhecimento 

atual (brainstorming);  

3- Análise: decomposição do problema em partes, identificando relações, funções, 

estruturas;   

4- Elaboração de questões: para orientar a investigação ou pesquisa e definir bem o 

problema. Perguntas ajudam a pensar; 

5- Objetivos de aprendizagem: o que se espera aprender com os resultados do trabalho;  

6- Estudo: individual e discussão em grupo, com registro do processo seguido; 

7- Síntese e avaliação: de todo o trabalho desenvolvido e resultados alcançados; 

8- Apresentação: para o grupo do trabalho desenvolvido, dos resultados alcançados e ações 

futuras. 

 

 

2.1.2. Instrução pelos pares 

 

Um segundo tipo de ensino-aprendizagem colaborativo, construtivista e contextualizado 

é o método Peer Instruction (instrução pelos pares), criado por Eric Mazur (1997), tem sido 

amplamente adotado como um método de ensino na educação superior para fazer palestras de 

física mais interativas, aumentando assim as discussões intelectuais dos alunos.  

O Peer Instruction, segundo Ding e Xu (2014) tem por objetivo discutir estas questões 

e é um método heurístico em que o professor apresenta pela primeira vez uma questão 

qualitativa para permitir que os alunos enfrentem desafios conceituais para seu conhecimento 

prévio. Os alunos são orientados a trabalhar sobre o problema por conta própria e votar nas 

respostas (Figura 2- exemplo de um aparelho de votação). O passo crucial é, em vez de serem 
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explicados pelo professor, os alunos são convidados a discutir com seus vizinhos por vários 

minutos e precisam convencer seus colegas sobre suas respostas. Após a discussão, os alunos 

têm a oportunidade de corrigir ou aperfeiçoar as suas respostas. Posteriormente, as questões são 

explicadas, resolvidas e esclarecidas em uma discussão de classe dirigida pelo professor. 

A Figura 3 apresenta o esquema do processo peer instruction desde a apresentação do 

problema, através de uma questão até a finalização do processo, onde o professor esclarece os 

principais pontos discutidos. 

 

  

  
Figura 2: Aparelho de votação para Peer Instruction por David Hopkins. Fonte: Blog and 

Information from the eLearning Team at Loughborough College (2015). 

 

 

 

 

Figura 3: Modelo Peer Instruction. Fonte: adaptado pelo autor a partir de Eric Mazur (1997). 
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2.1.3. Jogo de simulação: Jogo da Cerveja  

 

Diante de várias metodologias de Aprendizagem Ativa, apresenta-se o terceiro tipo, um 

jogo de simulação largamente utilizado em cursos de graduação e pós-graduação de 

administração e engenharia, o chamado Beer Game, conhecido em português como o Jogo da 

Cerveja, um jogo simples de simulação desenvolvido no MIT (Massachusetts Institute of 

Technology) na década de 60, como parte da pesquisa do professor Jay Forrester, sobre a 

dinâmica industrial, com o objetivo de apresentar as vantagens de se utilizar uma abordagem 

integrada para gerenciar uma cadeia de suprimentos. O Jogo de distribuição de cerveja simula 

um fenômeno conhecido como efeito "chicote" (JACOBS, 2000; STERMAN, 2014). 

Normalmente o jogo é realizado em um tabuleiro com cartões e fichas simulando uma 

produção e distribuição de cerveja (Figura 4). Os jogadores representam diferentes partes da 

cadeia de abastecimento, assumem os seguintes papéis para simular a cadeia de fornecimento 

para cada cervejaria:  

1- O varejista: vende caixas de cerveja a um consumidor e faz pedido de caixas de 

cerveja para o atacadista; 

2- O atacadista: vende caixas de cerveja para o varejista e faz o pedido de caixas de 

cerveja para o distribuidor;  

3- O distribuidor: vende caixas de cerveja para o atacadista e faz pedidos de cerveja 

para a fábrica; 

4- A fábrica: produz a cerveja. 

 

 

  Figura 4: O Jogo da Cerveja. Fonte: de Sterman (2014) 
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Durante a simulação os participantes têm como objetivo principal a satisfação total da 

demanda dos pedidos dos clientes a um custo mínimo possível.  

Um jogo de simulação projetado para ensinar princípios da ciência da administração. 

Sterman (2014) compara os gestores com os pilotos de aeronaves, quando descreve que 

nenhuma companhia aérea envia seus pilotos em um jato jumbo sem um extensivo treinamento 

em simuladores. Portanto, recomenda-se o uso de jogos de simulação para aperfeiçoar e ensinar 

conceitos de gestão. O jogo de distribuição da produção de cerveja é um de uma série de 

simuladores de gestão desenvolvidos na Sloan School of Management do MIT para esses fins.  

 

 

2.1.4. Jogo de simulação de kits de cabos e ganchos 

 

Segundo os pesquisadores Candido, Murman e Mcmanus (2007), este jogo de simulação 

"Lean Enterprise Value" (LEV) faz parte de um dos módulos do currículo do curso 

desenvolvido por Lean Aerospace Initiative (LAI) do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, 

com base no MIT (Massachusetts Institute of Technology). É um consórcio entre governo e 

organizações industriais comprometidas com a transformação da indústria aeroespacial por 

meio de pesquisa e atividades de melhoria contínua. LAI patrocinou o desenvolvimento do 

currículo com a intenção específica de incentivar professores do MIT para incorporar conceitos 

Lean em seus próprios cursos. 

O curso do LAI Lean Academy®, tem 25 módulos com uma média de 50% do tempo 

dedicados em Aprendizagem Ativa (Active Learning), divididos em: 

 Aprendizagem Ativa em Equipes:  

 Jogo de dados: impacto da viabilidade do processo; 

 Montagem mecânica de ferramentas de navegação: projeto de engenharia para 

fabricação e montagem; 

 Quebra-cabeças da cadeia de abastecimento: enxergar e comparar a gestão 

tradicional com gestão Lean; 

 Dia simulação Lego: benefício de balanceamento de carga de trabalho e 

melhorias no projeto; 

 Desenhar um mapa de processo e mapa de fluxo de valor; 

 Exercício de clipe de papel: análise de capacidade de processo; 

 Aprendizagem Ativa através de Reflexão Pessoal / Experiencia; 
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 Jogo de números: Benefícios de ordem e organização; 

 Classe de votação: Pense e responda às perguntas; 

 Um minuto resumos: Reflita sobre materiais para puxar um ponto chave da 

aprendizagem; 

 Exercício F: Problemas com a inspeção visual para controle de qualidade; 

 Exercício de Pessoas: prioridades pessoais diferem de outras pessoas com quem 

trabalha em equipes; 

 M & M gráfico de Pareto: a construção individual de um instrumento de medição 

da qualidade; 

 Aprendizagem Ativa para Análise e Síntese; 

 Estudo de caso: A resolução de problemas e estado futuro do mapeamento do 

fluxo de valor; 

 Plant tours e da lista de verificação: Avaliação da operação enxuta; 

 Elaboração de uma folha A3: Prática em gerenciamento de projetos e 

implementação; 

 Entrevistas e apresentação: síntese geral da teoria e prática. 

 

No artigo, Candido, Murman e Mcmanus (2007), menciona a aplicação de cinco 

módulos como: plant tours-visita em um ambiente real que usam os princípios Lean; quebra 

cabeças simulando uma cadeia de abastecimento; desenvolvimento de Fabricação e Montagens 

para aplicação Lean (DFMA); entrevistas e apresentações e o jogo de simulação. 

O jogo de simulação, como um efetivo meio de treinamento, no qual os participantes 

ficam a cargo de diferentes funções na empresa simulada, com responsabilidade de não somente 

realizar melhorias em suas funções, mas também, interagir com outros na empresa.  

O jogo consiste de montagem de quatro diferentes conjuntos de peças de rápida 

montagem que são embalados junto com o cabo e o gancho em pequenas sacolas (Figura 5). 

Para este exercício, os participantes ficaram sentados nas mesas em equipes de 4 a 6 indivíduos. 

Cada equipe montou o mais rápido possível a proposta. A equipe observa e avalia os processos 

e em equipe, eles discutem os pontos fortes e fracos de cada projeto. Eles também preenchem 

uma planilha para ajudar a orientar a conversa. Assim, no final do exercício, os estudantes 

experimentaram a montagem e análise de quatro modelos diferentes. O docente resume os 

principais pontos observados pelas equipes, trazendo as principais lições através de uma 

discussão usando as seguintes perguntas como guia:  
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1. Qual projeto tinha o menor tempo para a montagem?  

2. Qual o projeto teve o menor número de peças para montar?  

3. Qual o projeto provavelmente precisava de uma ferramenta para montar 

corretamente?  

4. Havia problemas com as "peças de manipulação" em todos os projetos?  

 

 

Figura 5: Kit do conjunto cabos e ganchos. Fonte: Candido, Murman e Mcmanus (2007). 

 

 

2.1.5. Jogo de simulação Aeronaves Lego 

 

Mcmanus et al (2007) apresentaram em seu artigo, uma versão simplificada do LEV 

(página 18). Esse jogo simula a montagem de aeronaves-Lego e ao longo do treinamento 

efetuam dois módulos do LEV (página 18): Mapeamento do fluxo de valor, desenvolvimento 

de Fabricação e Montagens para aplicação Lean (DFMA).  

Ainda segundo os autores, a simulação permite uma abordagem CDIO-Comprehend, 

Design, Implement and Operate (que significa compreender, desenvolver, implementar e 

operar), no qual os participantes em duas rodadas da dinâmica através de um processo CDIO 

transformam a empresa simulada de um estado ineficiente a um estado de alto desempenho 

futuro, por exemplo, de 3x para 6x a produção utilizando os mesmos recursos. Essa abordagem 

auxilia os estudantes no entendimento do conceito kaizen (melhoria contínua), um dos 

princípios Lean. 
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A simulação demanda mais de 75% do tempo de treinamento de um dia de um total de 

3 dias, em rodadas de 12 minutos na qual os participantes são divididos em quatro ou cinco 

equipes de 6 alunos que competem para produzir aeronaves-Lego. Inicialmente os participantes 

fazem uma rodada de simulação para aprender sua mecânica e outra para estabilizar a produção 

no estado inicial.  

Normalmente, a produção na primeira rodada é de 2 a 4 aeronaves. Após a coleta de 

dados financeiros, ouvem uma pequena palestra sobre ferramentas Lean e depois efetuam uma 

análise sobre a empresa da simulação. O resultado é um mapa de fluxo de valor com dados de 

tempo gasto em tarefas obrigatórias e do desperdício de tempo gasto com a papelada, 

verificação de inventário, etc.  

O próximo passo é a melhoria da situação inicial, onde os participantes utilizam os 

conceitos Lean adquiridos da palestra: 5S, controle visual, trabalho padronizado, o tempo takt, 

fluxo de uma peça, JIT (Just-in-Time), Kanban, entre outros com objetivo de eliminarem tarefas 

que não agregam valor. A simulação permite um número muito grande de possíveis opções 

nesta fase, e nesse primeiro conjunto de melhorias permite que os participantes atinjam um 

aumento de 50% ou mais na produção, 5 a 6 aeronaves.  

Esta melhoria, porém, quase nunca é alcançada logo no início, pelo impacto de 

mudanças no padrão de trabalho e relacionamento entre todas as partes envolvidas 

(principalmente da cadeia de abastecimento).  

Na segunda rodada de melhorias introduz-se a prática de Engenharia de Projeto Lean 

para Manufatura e Montagem (DFMA) em uma forma simplificada. Os alunos estão 

autorizados a redesenhar a aeronave para a melhoria da qualidade do produto e redução de 

número de peças. Eles não estão autorizados a mudar a linha de molde exterior. Neste momento, 

os alunos são também destacados por "mudanças no mercado". A demanda por aviões é 

duplicada (12 aviões por rodada), enquanto que o cliente está disposto a pagar somente 20% do 

preço inicial. Isso proporciona uma motivação maior para o redesenho da aeronave, de forma a 

garantir uma boa transição para o novo estado. 

 

 

2.2. Mentalidade Enxuta: conceitos e aplicações  

 

O termo Mentalidade Enxuta (Lean Thinking) foi utilizado pela primeira vez por James 

P. Womack e Daniel T. Jones (2003a) no livro “Mentalidade Enxuta (Lean Thinking): Elimine 
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desperdícios e crie valor em sua corporação”, publicado em 1996, como sendo uma filosofia 

gerencial cuja abordagem vai além do uso de ferramentas operacionais e administrativas.  

Este livro foi publicado após outro livro de grande sucesso escrito por Womack, Jones 

e Roos intitulado “A Máquina que Mudou o Mundo”, publicado no ano de 1990. Ambos os 

livros abordam a revolução no sistema de fabricação nomeado de Sistema Toyota de Produção 

(STP) da Toyota Corporation do Japão (ZOKAEI; SIMONS, 2006). 

Os autores Womack e Jones (2003a) argumentaram que uma forma enxuta de pensar 

permite às empresas especificar o valor, alinhar ações que agregam valor na melhor sequência, 

realizar essas atividades sem interrupção, e sempre que alguém solicitá-los deve-se executá-los 

mais rápido e de forma mais eficaz. Esta afirmação leva aos cinco princípios da Mentalidade 

Enxuta: Valor, Cadeia de Valor, Fluxo de Valor, Sistema Puxado e Perfeição (breve descrição 

de cada princípio na página 26). 

A Mentalidade Enxuta aplicada inicialmente na produção, sistema de manufatura, visa 

reduzir custos através da melhoria na utilização do trabalho, redução de inventários, redução de 

tempo de ciclo e aumento da capacidade produtiva sem novos investimentos. Mentalidade 

Enxuta não é aplicada somente na produção, mas também pode ser aplicada em diversas outras 

áreas como em organização, serviços e construção (CANDIDO et al, 2008; LIKER; MEIER, 

2007; SHINGO, 2009). 

Essa busca pela eliminação de desperdícios e redução de custos, aplicada em produção 

em massa, vem sendo praticada há muito tempo, os primeiros registros datam do início do 

século XX com a administração científica do Taylor. A teoria do Taylor influenciou o modelo 

de sistema de produção praticado pelas grandes indústrias como a Ford (1900), General Motors 

(1920) e mais tarde estendido ao redor do mundo. A característica principal se traduzia no 

máximo aproveitamento dos maquinários e da mão de obra, através da produção de produtos 

padronizados e em grande volume. E para assegurar a produção contínua, trabalha com reservas 

(estoques) para cobrir eventuais paradas de fornecedores, operadores e máquinas (HOLWEG, 

2007). 

Segundo Womack, Jones e Roos (2004), esse modelo de produção se tornou inviável 

para o Japão logo após o fim da segunda guerra mundial, de onde saiu devastado e não contava 

com os recursos necessários para sua implantação, além de outros problemas internos como: 

tamanho de mercado pequeno, força de trabalho sindicalizada, variedade de modelos. Essa e 

outras restrições fizeram com que Eiji Toyota e Taiichi Ohno, após visita à fábrica da Ford nos 

Estados Unidos, iniciassem o desenvolvimento do Sistema de Produção Toyota (STP), cuja a 
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essência é a eliminação de desperdícios, um sistema para uma Manufatura Enxuta, com foco 

em: 

 Eliminar os sete tipos de desperdícios (descritos na página 28) que absorvem 

recursos e não criam valor; 

 O conceito Just in Time como orientação para otimizar os processos; 

 Sistema puxado como forma de controle de reposição baseado no consumo do 

cliente; 

 Alto foco em qualidade. 

 

O Sistema Toyota de Produção só veio a atrair a atenção da indústria japonesa e mundial 

com a primeira crise do petróleo em 1973. As empresas passavam por dificuldades e com 

projeções de fecharem o ano com prejuízos, havia uma empresa que despontava e que estava 

obtendo lucro (OHNO,1997).  

Através do relatório realizado pelo MIT – Massachusetts Institute of Technology em 

1987 quando pôde-se comparar a fábrica da montadora General Motors de Framingham, 

Massachusetts – EUA, com a Toyota em Takaoka, na Toyota City – Japão. Ambas as plantas 

industriais, na época da pesquisa, tratavam-se de construções “maduras”: a da GM foi 

construída em 1948 e a da Toyota em 1966 (HOLWEG, 2007; WOMACK; JONES; ROOS, 

2004). 

E foi com a publicação do livro “A máquina de mudou o mundo” no ano de 1990, que 

Sistema Toyota de Produção (STP) foi apresentado ao Ocidente. Este tipo de sistema de 

produção é chamado de Manufatura Enxuta e ao longo do livro é comparado ao sistema 

convencional de produção em massa, representado por fabricação em economias de escala de 

grandes quantidades de itens de um modo não contínuo e filas (WOMACK; JONES, 2003a, 

2003b). 

O termo Lean Manufacturing ou Lean Production são considerados intercambiáveis. O 

termo production é uma terminologia utilizada predominantemente na Europa, enquanto 

manufacturing é um termo preferido na América do Norte. Lean Manufacturing é a palavra 

cunhada pelo grupo do MIT (HOLWEG, 2007). 

A Figura 6 apresenta de forma gráfica o histórico do Lean Thinking. Inicia desde a teoria 

do Taylor e Ford nos anos de 1900´s até a publicação do livro “Mentalidade Enxuta” publicado 

em 1996.  
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Figura 6: Histórico Lean Thinking. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O conceito de Manufatura Enxuta (Lean Manufacturing) baseado no STP desafia as 

práticas de produção, revisa e vitaliza os conceitos de produção e da qualidade na cadeia de 

suprimentos, tendo como exemplo principal a empresa automotiva Toyota que impressionou o 

mundo com sua superioridade em fabricação, competitividade e desempenho, forçando seus 

concorrentes a reaprenderem (WOMACK; JONES; ROOS, 2004).  

Segundo Rother e Shook (2003), a Manufatura Enxuta (Lean Manufacturing) objetiva 

um fluxo de valor enxuto da demanda do consumidor até a matéria-prima e através dele 

identificar todas as ações (que agregam valor ou não) que um produto necessita percorrer em 

toda a sua cadeia de processo, não somente os processos individuais. Significa dizer que a 

abordagem será muito mais que analisar o processo produtivo, mas entender também o fluxo 

de informação e do material. 

A conclusão de Womack e Jones (2003a, 2003b) no contexto de gestão de produção 

com Manufatura Enxuta em comparação com modelos convencionais de gestão, está em 

colocar em primeiro plano a busca da perfeição no fluxo de valor de produtos e repensar todos 

os aspectos de empregos, carreiras, funções e a própria empresa, a fim de especificar 

corretamente o valor e fazê-la fluir continuamente ao longo de toda a cadeia, tudo sendo puxado 

pelo cliente.  
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No entanto, ainda segundo os mesmos autores, deve-se superar as barreiras 

institucionais e trazer para um fórum de discussão as questões mais críticas, como: o 

comprometimento da liderança para uma transformação Lean; a superação das barreiras 

políticas e assuntos legais à implementação de princípios Lean; lidar eficazmente com sistemas 

de cultura e sociais na implementação Lean; áreas de suporte do negócio (p.e. Contabilidade, 

planejamento de recursos) para trabalhar em harmonia com os conceitos Lean; determinar 

incentivos de desempenho adequados e métricas em um ambiente Lean. 

E a prática da Manufatura Enxuta leva à Mentalidade Enxuta, o modo como uma 

organização produz valor para seus clientes enquanto todos os desperdícios são eliminados. 

Conforme Lean Institute Brasil (2009): a Manufatura Enxuta, comparada com produção em 

massa: (...) usa menos de tudo (...) metade do esforço humano na fábrica. Metade do espaço 

para a produção, metade do investimento em ferramentas, metade do tempo para a engenharia 

desenvolver um produto (...) também requer a manutenção de menos da metade do estoque no 

local. O resultado é um número muito menor de defeitos e uma produção muito maior e mais 

variada de produtos. 

  

 

2.3. Filosofia e princípios da Mentalidade Enxuta  

 

Arlbjørn e Freytag (2013) sugerem estruturar uma pirâmide para a Mentalidade Enxuta, 

na qual dividem-na em três pontos principais, conforme a Figura 7. 

 

 

Figura 7: As três camadas da percepção Mentalidade Enxuta. Fonte: Adaptado de Arlbjørn e 

Freytag (2013). 
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Lean é usado para reduzir desperdícios e desenvolver valor dos clientes (CALADO, 

2006; CANDIDO et al, 2008; LIKER; MEIER, 2007; SHINGO, 2009). 

Lean é uma abordagem, uma maneira de olhar para sistemas operacionais, através de 

lentes especiais de valor, fluxo, puxar e perfeição (KAPLAN; NORTON, 2000; SHINGO, 

1996, 2009). 

De acordo com Balle (2005), as poucas empresas que implementaram Lean em partes 

das suas operações tiveram sucesso quando abordado como um sistema, ao invés de apenas 

como caixa de ferramentas. O autor afirma que para uma implementação Lean ser bem sucedida 

requer mudança não só na perspectiva, mas também na atitude, ir ver no local por si mesmo 

para compreender melhor a situação.  

Várias empresas vêm tentando implementar técnicas e ferramentas Lean, mas poucas 

obtiveram sucesso. A tendência é iniciar utilizando várias ferramentas e na grande maioria das 

vezes não obtém resultados esperados. Aquelas que obtiveram sucesso implementaram a 

Mentalidade Enxuta como meio de solução de problemas em seu negócio, e as ferramentas 

Lean utilizadas para remover sucessivamente esses problemas que são obstáculos ao fluxo e 

atendimento a produtividade, qualidade, custo, entrega (BHASIN, 2012; GROVE et al., 2010; 

SPEAR; BOWEN, 1999). 

As organizações que priorizam a implementação dos princípios em relação às 

ferramentas aumentam consideravelmente a possibilidade de sucesso em uma implementação 

das práticas Lean, pois os princípios são permanentes, enquanto as ferramentas mudam de 

acordo com as necessidades (BELL; ORZEN, 2011).  

No livro Lean Thinking, publicado em 1996, Womack, Jones e Roos (2004) definiram 

cinco princípios básicos para Mentalidade Enxuta: Valor, Fluxo de valor, Fluxo contínuo, 

Puxar, Perfeição. Os mesmos autores citam que: 

 Valor é quando se especifica o valor sob ótica do cliente. É o ponto de partida 

fundamental para a Mentalidade Enxuta, e o valor de um produto ou serviço só pode ser 

definida pelo cliente final. O valor representa o que os clientes querem, e qualquer 

característica ou atributo do produto ou serviço que não atenda às necessidades dos 

clientes representam desperdícios ou atividades que não agregam valor. A percepção do 

valor do cliente envolve preço, qualidade, pontualidade, capacidade de responder a 

mudanças, imagem, entre outros. 

 O fluxo de valor é quando se identifica todas as etapas necessárias para produção do 

produto e alinha-se na melhor sequência as atividades que criam valor. O fluxo de valor 

é o meio que permite entregar valor aos clientes. É a sequência de processos que 
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desenvolvem, produzem e entregam os resultados desejados, desde a concepção até a 

entrega ao cliente final. Nesta sequência ocorrem três tipos de atividades ao longo de 

sua extensão: as atividades que criam valor, as atividades que não criam valor, mas que 

são necessárias e as atividades que não criam valor e que também não são necessárias, 

devendo, portanto, serem imediatamente eliminadas. 

 Fluxo contínuo é quando se realiza atividades de um fluxo de valor sem interrupções. 

Fazer com que as atividades de um fluxo de valor, fluam em fluxo contínuo e estável, 

da matéria prima ao produto acabado, sem atividades inúteis, sem acúmulos, sem filas, 

sem retrabalhos e refugos. 

 O princípio puxar ocorre quando se atende sempre o que o cliente o solicitar. O cliente 

pode ser o cliente final, bem como os clientes internos. Este princípio consiste em 

produzir somente o que o processo seguinte, o cliente, solicitar o produto certo, no 

momento certo, na quantidade certa, no local certo e no custo certo. Visa evitar a 

produção do que não é necessário no momento, ocasionando o excesso de produção, 

uma vez que a formação de estoque se traduz em desperdícios. 

 A princípio perfeição trata de procurar fazer cada vez melhor. Ainda segundo os autores, 

é a eliminação completa de desperdícios de forma que todas as atividades ao longo de 

um fluxo de valor criem valor. Este quinto princípio faz que a busca por um processo 

enxuto seja sem fim. Essa melhoria contínua se traduz em a organização estar 

constantemente avaliando-se e aprendendo com seus erros, um reexame contínuo do 

fluxo de valor de maneira a eliminar desperdícios.  

 

Ou seja, evitar desperdícios ou valor que o cliente não quer pagar, desde o 

desenvolvimento e planejamento, eliminando assim os desperdícios não somente na produção, 

mas em todas as áreas ao longo da cadeia de agregação de valor (CALADO, 2006; LIKER; 

MEIER, 2007; MURMAN, 2002; OHNO, 1997; SHINGO, 1996, 2009).  

O autor Taiichi Ohno (1997) menciona em sua obra sete tipos de desperdícios: 

transporte, tempos de espera, movimentação, excesso de produção, retrabalho/defeitos, 

processamento desnecessário e estoques.  

Entretanto, os autores Liker e Meier (2007) acrescentam o oitavo desperdício: 

desperdício da criatividade.  

No quadro 2 consta os oito tipos de desperdícios e uma breve descrição de cada um 

deles segundo os mesmos autores. 
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Quadro 2: Os oito desperdícios 

No. Tipo O que é 

1 

Superprodução 

 

(Overproduction) 

Produzir ou fazer mais ou antes do necessário. Isso acarreta desvios e distúrbios até 

então desnecessários, aumentando o fluxo de materiais refletindo negativamente na 

produtividade, qualidade e no aumento dos custos para armazenagem, manuseio e 

transporte de materiais e prejudica na detecção de defeitos. 

2 
Espera  

(Waiting) 

A espera é quando produtos e ou serviços não estão se movendo ou sendo processados. 

É aguardando em fila para atendimento, espera para a próxima etapa do processo. As 

causas comuns são devidas ao fluxo de material ruim, os ciclos de produção que não 

atendem ao ritmo do cliente e as distâncias entre as atividades. 

3 
Estoque  

(Stock) 

Ter mais ou menos produto do que irá consumir. Esse produto ou material parado 

chamado de Work in Progress (WIP) é resultado direto de superprodução e espera. 

Excesso de estoque esconde os problemas no chão de fábrica, que devem ser 

identificados e solucionados a fim de melhorar o desempenho operacional. Excesso de 

estoque aumenta os prazos de entrega, consome espaço produtivo, atrasa a identificação 

de problemas, e inibe a comunicação. 

4 

 

Transporte 

(Transportation) 

É movimentação desnecessária de um produto no sistema. Movimentação excessiva 

resultar em mais custo organizacional e que não agrega valor ao cliente e também 

podem causar danos e condições para que a qualidade do mesmo possa se deteriorar. 

5 

Processamento 

 (over-processing 

itself) 

Excesso de etapas desnecessárias no processo, repetição ou com valor agregado não 

requisitado ou observado pelo cliente. Que podem ser eliminadas sem o 

comprometimento do produto ou serviço final.  

6 

Movimentação 

desnecessária 

(Unnecessary/ 

 movement) 

Pessoas ou materiais que necessitam se movimentar para executar etapas de um 

processo.  

7 

Defeitos 

(Defective 

Products) 

Erros no processo que geram defeitos, retrabalhos, atrasos, riscos e danos ao produto 

ou serviços. Estes erros representam custos altíssimos para as organizações que 

compõem desde inventário em quarentena, re-inspeção, reprogramação e perda de 

capacidade.  

8 

Desperdício da 

Criatividade 

(Non-utilized 

talent) 

Desperdiçar potencial criativo humano e suas formas de manifestar os conhecimentos 

e habilidades adquiridos. Alguns exemplos de atitudes que alimentam o desperdício de 

talento: não ouvir as pessoas envolvidas com o trabalho sobre suas percepções, não as 

envolver na identificação e resolução dos problemas com os quais elas lidam 

diariamente, limitar acesso ao conhecimento de informações gerenciais, entre outros. 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Ohno (1997) e Liker e Meier (2007). 

 

Apesar de a Mentalidade Enxuta possuir uma estrutura básica de cinco princípios de 

fácil entendimento, sua implementação nem sempre é fácil. A implementação dos princípios da 

Mentalidade Enxuta pode não atingir os objetivos propostos, caso exista um comprometimento 

de curto prazo, foco errado, planejamento inadequado, falta de envolvimento dos funcionários, 
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inadequado método de treinamento e transferência do conhecimento (CUDNEY; ELROD, 

2011). 

É de grande importância entender que a utilização da abordagem da Mentalidade Enxuta 

deve ocorrer em toda a cadeia do processo produtivo e com todos os envolvidos com o objetivo 

de desenvolver atividades sincronizadas, evitando assim esforços isolados (ABDI; 

SHAVARINI; HOSEINI. 2006).  

Segundo Reagan (2011), a Mentalidade Enxuta, como qualquer estratégia de melhoria 

contínua, possui suas limitações, assumindo o seu respectivo valor se aplicado ao problema 

correto. Compreender qual o método, onde e quando aplicar é crucial para aumentar a confiança 

do seu programa de melhoria contínua. Forçando a empresa em conhecer de forma criteriosa 

todos os seus processos que desenvolve até a entrega do produto ou serviço ao cliente final.  

Geralmente, a adoção da Mentalidade Enxuta é iniciada com a utilização de técnicas e 

ferramentas em áreas específicas na organização, passa para um nível de sistemas e, com o 

passar do tempo, os colaboradores compreendem com maior ênfase os princípios da 

Mentalidade Enxuta, capacitando-se a desenvolver e aplicar métodos e ações práticas 

exclusivas ao ambiente que estão inseridos (BELL, ORZEN, 2011).  

Para Grove et al (2010), a Mentalidade Enxuta é uma filosofia de melhoria da qualidade 

que visa criar mais com menos recursos destinadas a identificação e eliminação dos 

desperdícios através do uso de ferramentas selecionadas e adequadas de acordo com as 

necessidades da organização. Porém, é importante para implementação da Mentalidade Enxuta, 

uma profunda compreensão dos seus princípios evitando uso inadequado de ferramentas. 

O primeiro passo para a Mentalidade Enxuta é estabelecer o valor, o primeiro dos cinco 

princípios básicos Lean. O grande desafio é estabelecer o valor do cliente, identificar os fluxos 

de valor e como fazer fluir continuamente tornando possível enxergar os desperdícios, 

identificar suas causas e eliminá-las (SHINGO, 2009). 

Rother e Shook (2003), autores do livro “Aprendendo a Enxergar”, apresentaram a 

técnica de enxergar os desperdícios através de Mapeamento de Fluxo de Valor (VSM-Value 

Stream Mapping), reconhecida como uma das ferramentas essenciais da Manufatura Enxuta. É 

uma forma visual para mapear o fluxo de material e de informações desde o fornecimento da 

matéria-prima até a entrega ao cliente.  

Ainda segundo os autores, outro aspecto importante da VSM é o esforço colaborativo 

que envolve o desenho de toda uma sequência sistemática de atividades do fluxo, ajudando a 

mostrar como o trabalho de cada membro da equipe está inter-relacionado, capacitando-os a 

tornar seus processos mais eficientes na entrega do seu produto para a próxima etapa. Estes 
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mapas ajudam a quebrar as barreiras entre diferentes departamentos e abrir as linhas de 

comunicação. 

Depois de desenhar o estado atual, um mapa de fluxo de valor não só mostrará quais 

passos precisam ser corrigidos para fazer fluir de modo ritmado ao longo da cadeia de valor, 

mas mostrará também quais processos são agregadores de valor (ROTHER; SHOOK, 2003).  

Ao usar a ferramenta VSM e ir ao Gemba, palavra japonesa definida pelo professor 

Masaaki como lugar real onde as coisas acontecem, é mais fácil para os gestores e funcionários 

compreenderem e comprovarem o seu estado atual. VSM mostra a disparidade entre como a 

empresa pensa que um processo está sendo executado e como ele é realmente executado. Ajuda 

a criar planos de ação para resolver os problemas de forma mais eficaz e alcançar o estado 

futuro desejado de forma mais suave e mais eficiente para a empresa e para o cliente (ROTHER; 

SHOOK, 2003). 

 

 

2.4. Mentalidade Enxuta: técnicas e ferramentas 

 

Há diversas técnicas e ferramentas que suportam a filosofia Lean auxiliando as empresas 

a atingir maturidade e implementar mudanças. Muitas delas oriundas do Sistema de Produção 

da Toyota e que são aplicadas de acordo com as características de negócio em que a organização 

está inserida. Exemplos incluem 5S, Gestão Visual, A3, TPM, Hoshin Kanri, VSM, Trabalho 

Padronizado, Kaizen, Autonomação, Andon, Poka Yoke, Ferramentas da Qualidade, Kanban, 

Produção puxada, Nivelamento, Layout de Fluxo Contínuo, Setup Rápido, entre outros: 

 

a) 5S:  Cinco termos relacionados, começando com um som de S, descrevendo práticas no local 

de trabalho propícias ao controle visual e Manufatura Enxuta. Os cinco termos em japonês são: 

 

1) Seiri: Separe o necessário e descarte os itens desnecessários como ferramentas, peças, 

materiais, documentos. 

2) Seiton: organizar ordenadamente o que resta  - um lugar para cada coisa e cada coisa no 

seu lugar. 

3) Seiso: Limpe e lave. 

4) Seiketsu: Padrão resultante do desempenho frequente dos três primeiros Ss. 

5) Shitsuke: Disciplina, para realizar os quatro primeiros Ss. 
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Os 5 Ss muitas vezes são traduzidos para o Inglês como Sort, Straighten, Shine, Standardize 

and Sustain. (BARRAZA; SMITH; DAHLGAARD-PARK, 2009; GAPP; FISHER; 

KOBAYASHI, 2008). 

 

b) Gestão Visual: A colocação à vista de todas as ferramentas, peças, atividades de produção 

e indicadores de desempenho do sistema de produção, de modo que o resultado do sistema pode 

ser entendido rapidamente por todos os envolvidos (CARVALHO; PALADINI, 2006; LEAN 

ENTERPRISE INSTITUTE, 2008; LIKER; MEIER, 2007). 

 

c) Método A3: Uma prática pioneira da Toyota de obter o problema, a análise, as ações 

corretivas, e o plano de ação descritos em uma única folha de papel em formato A3, muitas 

vezes com o uso de gráficos. Na Toyota, relatórios A3 é um método padrão para resumir 

atividades de solução de problemas, relatórios de status, e atividades de planejamento como o 

mapeamento do fluxo de valor (LEAN ENTERPRISE INSTITUTE, 2008). 

 

d) TPM (Total Productive Maintenance): Um conjunto de técnicas de melhoria orientado à 

produção, originalmente lançado pela Denso do Grupo Toyota no Japão, para garantir que todas 

as máquinas em um processo de produção sejam sempre capazes de desempenhar sua tarefa 

necessária. A abordagem é traduzida em sua totalidade em três sentidos: 

1) Primeiro, exige a participação total de todos os funcionários, não só o pessoal de 

manutenção, mas os gerentes de linha, engenheiros de produção, especialistas em 

qualidade e operadores.  

2) Em segundo lugar, ela busca a produtividade total dos equipamentos, concentrando-se 

em todas as seis grandes perdas que afligem equipamento: o tempo de inatividade, o 

tempo de troca, paradas menores, as perdas de velocidade, sucata e retrabalho.  

3) Em terceiro lugar, ele aborda o ciclo de vida total dos equipamentos de rever as práticas 

de manutenção, atividades e melhoramentos em relação a onde o equipamento se 

encontra do seu ciclo de vida.  

Ao contrário de manutenção preventiva convencional, que conta com o pessoal de 

manutenção, TPM envolve operadores de manutenção de rotina, projetos de melhoria, e reparos 

simples. Por exemplo, os operadores que realizam atividades diárias, tais como lubrificação, 

limpeza, apertos, e inspeção de equipamentos (AHUJA; KHAMBA, 2008; BARRAZA; 

SMITH; DAHLGAARD-PARK, 2009; GAPP; FISHER; KOBAYASHI, 2008; LIKER; 

MEIER, 2007). 
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e) Hoshin Kanri: O termo em japonês hoshin kanri, traduzido como desdobramento de metas, 

é um processo de gestão que alinha - tanto vertical como horizontalmente - funções e atividades 

de uma organização com seus objetivos estratégicos. Um plano específico (anual) é 

desenvolvido com metas precisas, ações, prazos, responsabilidades e medidas. Inicialmente 

como um processo de hierarquia de cima para baixo (top-down). No entanto, uma vez que as 

principais metas são estabelecidas, deve tornar-se um processo de baixo para cima (bottom-up) 

e de cima para baixo (top-down), envolvendo um diálogo entre gestores e equipes de projeto 

sobre os recursos e tempo ambos disponíveis e necessários para atingir as metas.  

Este diálogo, muitas vezes é chamado catchball (ou nemawashi), como as ideias são 

atiradas para trás e para a frente como uma bola. O objetivo é adequar os recursos disponíveis 

com projetos desejáveis para que apenas sejam autorizadas os projetos que são desejáveis, 

importantes e realizáveis. (Isto é para evitar a prática em muitas organizações de embarcar em 

muitas iniciativas de melhoria que são populares em partes da organização, mas não são 

concluídos por falta de acordo e recursos entre departamentos).  

Como uma organização progride com a sua transformação Lean e os ganhos em 

experiência com o desdobramento de metas, o processo deve se tornar muito mais bottom-top-

bottom, com cada parte da organização propondo ações à gerência para melhorar a performance. 

Uma organização enxuta madura pode chamar este processo como alinhamento estratégico ou 

gestão de metas (CALADO; CALARGE, 2009; DENNIS, 2008; SLACK et al, 2008; 

WITCHER, 2003; YANG; SU, 2007). 

 

f) VSM (Value Stream Mapping): Um diagrama simples de todas as etapas envolvidas no 

material e fluxos de informação necessários para trazer um produto do pedido à entrega. Um 

mapa do estado atual segue o caminho de um produto, desde o pedido até a entrega para 

determinar as condições atuais. Um mapa de estado futuro desdobra as oportunidades de 

melhoria identificadas no mapa do estado atual para atingir um nível superior de performance 

em algum momento futuro. Em alguns casos, pode ser apropriado para desenhar um mapa do 

estado ideal, mostrando as oportunidades de melhoria, empregando todos os métodos enxutos 

conhecidos, incluindo ferramentas certas e compressão do fluxo de valor (BARRAZA; SMITH; 

DAHLGAARD-PARK, 2009; CALADO; CIRILLO; CARVALHO, 2005; FERRO, 2009; 

ROTHER; SHOOK, 2003; WOMACK; JONES, 2003a, 2003b; ZOKAEI; SIMONS, 2006). 

 

g) Trabalho Padronizado: O estabelecimento de procedimentos precisos para o trabalho de 

cada operador em um processo de produção, com base em três elementos:  
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1) Tempo takt, que é o ritmo a que os produtos devem ser feitos em um processo para 

atender a demanda do cliente.  

2) A sequência de trabalho detalhado em que um operator realiza tarefas dentro do tempo 

takt.  

3) O inventário padrão, incluindo materiais em máquinas, necessários para manter o 

processo sem problemas de abastecimento.  

O trabalho padronizado, uma vez estabelecido e exibido em estações de trabalho, é objeto 

de melhoria contínua através de kaizen. Os benefícios do trabalho padronizado incluem 

documentação sobre o processo atual de todos os turnos, a redução da variabilidade, a formação 

mais fácil de novos operadores, as reduções nos ferimentos e tensão, e base para melhoria das 

atividades. As folhas de padrões de trabalho resumem uma série de documentos que definem 

como criar o produto de acordo com as especificações de engenharia e da qualidade do produto 

(CARVALHO; PALADINI, 2006; LEAN ENTERPRISE INSTITUTE, 2008; LIKER; MEIER, 

2007; MURMAN, 2002; SANTOS; WYSK; TORRES, 2009). 

 

h) Kaizen: em japonês, significa modificar para melhor. Em uma organização podemos traduzir 

como uma atividade de melhoria contínua, com o objetivo de eliminar desperdícios e atividades 

que não agregam valor em agregadores de valor com baixo investimento, ou seja, em um fluxo 

de valor inteiro ou de um processo individual em criar mais valor com menos desperdício. 

Existem dois níveis de kaizen (atividades de melhoria contínua, tais como 5S, setup rápido, 

kanban, entre outros) (ROTHER; SHOOK, 2003):  

1) Kaizen do sistema ou de um fluxo com foco na Cadeia de valor. Este é um kaizen para 

a gestão. 

2) Kaizen com foco em processos individuais. Este é kaizen para equipes de trabalho e 

líderes de equipe. 

A utilização do mapeamento do fluxo de valor é uma excelente ferramenta para a 

identificação de fluxo em uma cadeia de valor inteiro e determinar onde no fluxo e no processo 

um kaizen é apropriado. (BARRAZA; SMITH; DAHLGAARD-PARK, 2009; CARVALHO; 

PALADINI, 2006; GAPP; FISHER; KOBAYASHI, 2008; LIKER; MEIER, 2007; MURMAN, 

2002). 

i) Autonomação (Jidoka): Fornecer a máquinas e operadores a capacidade de detectar quando 

uma condição anormal ocorreu e imediatamente parar de trabalhar. Isso permite que operações 

garantam qualidade em cada processo e para separar homens e máquinas para o trabalho mais 

eficiente.  
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Jidoka é um dos dois pilares do Sistema Toyota de Produção, juntamente com just-in-

time. Jidoka destaca as causas dos problemas, porque o trabalho pára imediatamente quando 

ocorre um problema. Isto leva a melhorias nos processos que param devido à qualidade, 

eliminando as causas de defeitos. Jidoka às vezes é chamado de autonomação, ou seja, de 

automação com a inteligência humana. Isso é porque ele dá ao equipamento a capacidade de 

distinguir boas peças de más, de forma autônoma, sem ser monitorado por um operador.  

Isso elimina a necessidade de assistência contínua dos operadores nas máquinas e leva 

por sua vez a grandes ganhos de produtividade, porque um operador pode lidar com várias 

máquinas. 

O conceito de Jidoka originado no início de 1900, quando Sakichi Toyoda, fundador do 

Grupo Toyota, inventou um tear têxtil que parou automaticamente quando qualquer segmento 

quebra. Anteriormente, se um fio quebra, o tear iria despejar montes de tecido com defeito, de 

modo que cada máquina precisava ser vigiada por um operador. A inovação de Toyoda permitiu 

que  cada operador controle várias máquinas (LIKER; MEIER, 2007; OHNO, 1997; ROTHER; 

SHOOK, 2003; WOMACK, 2002; WOMACK; JONES, 2003b; WOMACK; JONES; ROOS, 

2004). 

 

j) Andon: termo japonês para "lâmpada", é um painel em cima das linhas de montagem com 

linhas de números correspondentes a cada estação de trabalho. Uma ferramenta de gestão visual 

que apresenta a situação das operações de uma área com um simples olhar e que sinaliza sempre 

que ocorre uma anormalidade. Um andon pode indicar o estado de produção (por exemplo, 

quais máquinas estão em funcionamento), uma anomalia (por exemplo, tempo de máquina 

parada, um problema de qualidade, falhas de ferramentas, os atrasos do operador e escassez de 

material), e ações necessárias, tais como troca de produto.  

Um andon também pode ser utilizado para exibir a performance da produção em termos 

do número de unidades previstas versus quantidade real. Um número acende quando um 

problema é detectado pelo sensor da máquina, que é disparada automaticamente à luz adequada, 

ou por um operador que puxa uma corda ou aperto de um botão. O número iluminado no Andon 

convoca uma resposta rápida do líder da equipe. Outro tipo de Andon é via iluminação colorida 

no topo de uma das máquinas para sinalizar problemas (vermelho) ou operações normais 

(verde) (LEAN ENTERPRISE INSTITUTE, 2008; LIKER; MEIER, 2007). 

 

k) Poka Yoke: Também chamado de à prova do esquecimento ou à prova de erros e baka-yoke 

(à prova de tolos). Métodos que ajudam os operadores a evitar erros em seu trabalho provocados 
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por distração, falta de concentração, instruções inadequadas, equipamentos funcionando de 

forma diferente do esperado ou ignorar uma situação. Pode-se classificar em dois principais 

tipos de sistemas poka yoke que são o método de contato (ou seja, gabaritos que impedem que 

o componente seja inserido incorretamente) e o método de valor fixo (ou seja, um sinal sonoro 

que é ativado por um interruptor de limite para notificar o operador que o número correto de 

buracos foram perfurados) (CARVALHO; PALADINI, 2006; GHINATO, 1995; MIYAKE, 

2008; PATEL; SHAW; DALE, 2001).  

 

l) Ferramentas da Qualidade: sete ferramentas simples para a análise de dados. A utilização 

estruturada das ferramentas de qualidade fornecerá dados, evidências relevantes, tendências dos 

defeitos e proverá ações de contramedidas. As ferramentas de qualidade devem ser utilizadas 

por todos na empresa que estejam envolvidos em solução de problemas, isso tornará um 

entendimento comum de investigação, direção e análise de efeitos.  As ferramentas da qualidade 

são: 5W2H; Técnica de análise de falhas; 5x por que; Pareto, checklist, gráficos; Diagrama de 

Ishikawa; metodologia 8D; PDCA (AGUIAR; 2006; CARVALHO; PALADINI, 2006; 

GHINATO, 1995; MIYAKE, 2008; YANG; SU, 2007). 

 

m) Just-in-time (JIT): Um sistema de produção que fabrica e fornece apenas o que é 

necessário, apenas quando for necessário, e apenas na quantidade necessária. JIT e jidoka são 

os dois pilares do Sistema Toyota de Produção. JIT depende de heijunka como uma fundação 

e é composta por três elementos de operação: o sistema de puxar, tempo do ciclo e de fluxo 

contínuo. JIT visa a eliminação total de todos os desperdícios para obter a melhor qualidade 

possível, menor custo possível e utilização dos recursos, e os menores tempos de produção e de 

entrega possíveis. Apesar de simples, em princípio, JIT exige disciplina para a efetiva 

implementação (GAPP; FISHER; KOBAYASHI, 2008; GHINATO, 1995; HOLWEG, 2007; 

LEE, 1986; LEE-MORTIMER, 2008; LIKER; MEIER, 2007; NEILSEN; GEE, 2012). 

 

n) Kanban: Um kanban é um dispositivo de sinalização que dá autorização e instruções para a 

produção ou a retirada (transporte) de itens em um sistema puxado. O termo é japonês, 

traduzido como "sinal" ou "cartão". Os cartões kanban muitas vezes são pedaços de cartolina, 

por vezes, protegidos em envelopes de vinil clara, contendo informações como nome da peça, 

número da peça, fornecedor externo ou processo de abastecimento interno, quantidade do lote, 

endereço de armazenamento, e endereço do processo consumidor. Um código de barras pode 

ser impresso no cartão, para o rastreamento ou faturamento automático. Além de cartões, 
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kanban pode ser de placas triangulares de metal, bolas coloridas, sinais eletrônicos ou qualquer 

outro dispositivo que possa transmitir as informações necessárias, evitando a introdução de 

instruções errôneas.  

Seja qual for a forma, kanban têm duas funções em uma operação de produção: acionam 

a produção para reposição no supermercado (kanban de produção) ou acionam os abastecedores 

para movimentar produtos (kanban de transporte) (BALLOU, 2006; BARRAZA; SMITH; 

DAHLGAARD-PARK, 2009; CALADO; CIRILLO; CARVALHO, 2005; LEE-MORTIMER, 

2008; LIKER; MEIER, 2007; NEILSEN; GEE, 2012). 

 

o) Produção puxada: É um método de controle de produção em que as atividades clientes 

sinalizam as suas necessidades para as atividades fornecedoras. Produção puxada se esforça 

para eliminar excesso de produção e é um dos três principais componentes de um sistema de 

produção just-in-time completo.  

Na produção puxada, uma operação cliente, quer dentro da mesma instalação ou em 

uma instalação separada, fornece informações para a operação fornecedora, muitas vezes 

através de um cartão kanban, sobre qual produto ou material necessita, a quantidade necessária, 

quando e onde é necessário. Nada é produzido pelo processo fornecedor até que o processo de 

cliente sinalize a necessidade. Isto é o oposto da produção empurrada. Há três tipos básicos de 

sistemas de produção puxada: sistema puxado via Supermercado; sistema Puxado Sequencial; 

Supermercado e sistema Puxado Sequencial (BARRAZA; SMITH; DAHLGAARD-PARK, 

2009; CORREA, 2010; CALADO; CIRILLO; CARVALHO, 2005; LEE-MORTIMER, 2008; 

LIKER; MEIER, 2007; NEILSEN; GEE, 2012). 

 

p) Nivelamento: Nivelamento do tipo e quantidade de produção durante um período de tempo 

fixo. Isso permite que a produção atenda com eficiência as demandas dos clientes, evitando 

lotes que resultem em estoques, custos de capital, mão de obra e lead time de produção em toda 

a cadeia de valor.  

Com relação à produção nivelada de quantidade de itens, suponha que um produtor 

rotineiramente recebeu pedidos para 500 itens por semana, mas com variação significativa por 

dia: 200 para ser produzido na segunda-feira, 100 na terça-feira, 50 na quarta-feira, 100 na 

quinta-feira e 50 na sexta-feira . Para a produção nivelada, o produtor pode colocar um pequeno 

estoque de produtos acabados próximo do dia do envio, para responder ao elevado nível de 

segunda-feira da demanda e produção nivelada em 100 unidades por dia durante a semana. Ao 

manter um pequeno estoque de produtos acabados no final do fluxo de valor, este produtor pode 
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nívelar a demanda para a sua fábrica e seus fornecedores, para fazer uma utilização mais 

eficiente dos ativos ao longo de todo o fluxo de valor, atendendo aos requisitos do cliente.  

Com relação ao nivelamento de produção por tipo de ítem, o seu procedimento pode ser 

explicado pelo seguinte exemplo: suponha que uma empresa oferece para o público camisas 

modelos A, B, C e D e que a demanda semanal para camisas é cinco de Modelo A, três de 

Modelo B, e dois cada um dos modelos C e D. Um produtor em massa, visando economias de 

escala e que deseja minimizar troca de produto entre os produtos, provavelmente produzirá 

esses produtos na seqüência semanal AAAAABBBCCDD. Um produtor enxuto, consciente do 

efeito de enviar grandes quantidades, busca além dos benefícios descritos acima, produzirá em 

lotes frequentes de encomendas desde encomenda a fornecedores até sua montagem final, que 

se esforçam para construir na AABCDAABCDAB uma sequência de repetição uniforme, 

fazendo melhorias no sistema de produção adequados, tais como a redução do tempo de troca. 

Essa sequência seria ajustado periodicamente de acordo com as variações da demanda dos 

pedidos dos clientes. Em japonês, a palavra heijunka significa, grosso modo, nivelamento 

(CALADO; CIRILLO; CARVALHO, 2005; CORREA, 2010; KRAJEWSKI; RITZMAN; 

MALHORTA, 2009; LIKER; MEIER, 2007; MIYAKE, 2008; MURMAN, 2002; OHNO, 

1997; SHINGO, 1996; SLACK et al., 2008). 

 

q) Layout de Fluxo Contínuo: Produzir e mover um ítem de cada vez (ou uma pequena e 

consistente de lote de itens) através de uma série de passos de processamento quanto possível 

continuamente, com cada passo fazendo apenas o que é pedido pelo passo seguinte. O fluxo 

contínuo pode ser conseguida de várias maneiras, que vão desde mover as linhas de montagem 

para células manuais, que é também chamado de fluxo de uma peça ou fluxo de uma única 

peça, e fazer um mover um (BARRAZA; SMITH; DAHLGAARD-PARK, 2009; LIKER; 

MEIER, 2007; MURMAN, 2002; NEILSEN; GEE, 2012). 

 

r) Setup Rápido: O processo de mudança da produção de um produto para outro produto em 

uma máquina ou uma série de máquinas ligadas (por exemplo, uma linha de montagem ou 

celular) por mudança de peças, matrizes, moldes, dispositivos elétricos, etc. (também chamado 

de setup). O tempo de mudança da produção é medido como o tempo decorrido entre a última 

peça boa do produto anterior  até a primeira boa peça do produto seguinte  (BARRAZA; 

SMITH; DAHLGAARD-PARK, 2009; LEE, 1986; LEE-MORTIMER, 2008; MIYAKE, 2008; 

MURMAN, 2002; NEILSEN; GEE, 2012; PATEL; SHAW; DALE, 2001; SANTOS; WYSK; 

TORRES, 2009; SHINGO, 1996; 2009; SLACK et al., 2008).  
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s) Takt Time: Takt Time é o tempo disponível de trabalho dividido pela demanda, na qual 

significa o ritmo da demanda, a sequência exata de trabalho em que o operador executa dentro 

do tempo (Takt) e o estoque padrão no processo necessário para manter o fluxo suave e 

ininterrupto (CALADO; CIRILLO; CARVALHO, 2005; CALADO; CALARGE, 2009; LEAN 

ENTERPRISE INSTITUTE, 2008; LIKER; MEIER, 2007; MURMAN; 2002; NEILSEN; GEE, 

2012; SANTOS; WYSK; TORRES, 2009; SHINGO, 2009). 

 

A utilização dessas ferramentas varia de acordo com as necessidades com que cada 

organização se depara para melhoria de seus processos. Desta forma, a utilização de 

determinadas técnicas ou ferramentas em uma organização pode ser feita ou não em outra 

organização.  
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3. MÉTODO E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

 

3.1. Escolha do método a ser utilizado 

 

Quanto ao método de procedimento adotou-se no trabalho a estratégia de pesquisa 

denominada de pesquisa-ação, tendo a participação das pessoas de forma comprometida com 

os objetos de estudo. Os participantes são gestores, engenheiros, técnicos, operadores 

experientes e usuários do próprio processo do negócio. 

O pesquisador neste trabalho, envolveu-se na pesquisa e se embasa nas pesquisas 

bibliográficas específicas ao tema pré-estabelecido, na pesquisa de campo onde executa as 

entrevistas, no mapeamento de treinamento em indústrias pesquisadas e envolvimento no chão 

de fábrica e ou campo de pesquisa e desenvolvimento de um modelo adaptado para aplicação 

em uma indústria farmacêutica. Utiliza-se metodologia científica. 

Segundo a definição de Thiollent (2003) - “a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social 

com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 

resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos 

da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo”. 

O pesquisador controla e planeja a ação no processo do negócio, definindo o trabalho a 

ser realizado em equipe, no qual há a necessidade do repasse do aporte de conhecimento 

específico do pesquisador para os participantes durante todas as fases do estudo. A cooperação 

dos participantes e a experiência no processo e ambiente contribuem diretamente no resultado 

do objeto de estudo.     

A existência da intervenção ou ação orientada em função da resolução de problemas 

efetivamente detectados nas coletividades consideradas pode facilitar a busca de soluções reais 

para as quais os procedimentos convencionais têm pouco contribuído (THIOLLENT, 2003). 

Ressaltam neste trabalho, que as duas especificidades da pesquisa-ação, objetivo prático 

e objetivo de conhecimento, foram fatores motivadores, pois se faz o uso, por exemplo, de 

ferramenta de resolução de problema (PDCA – Plan, Do, Check, Action) assim como, o uso da 

criatividade e do intelecto dos participantes (CHAVES, 2005; 2006). 

A pesquisa-ação pode ser composta das seguintes fases: a pesquisa exploratória; o tema 

da pesquisa; a colocação dos problemas; o lugar da teoria; hipóteses; seminário; campo de 

observação; amostragem e representatividade qualitativa; coleta de dados; aprendizagem; saber 

formal/saber informal; plano de ação e divulgação externa. Embora nem sempre se faça 
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necessário seguir todas as fases nessa exata ordem, essas fases direcionam a pesquisa 

(THIOLLENT, 2003). 

 

 

3.2. Aspectos da metodologia científica 

 

O método científico pode ser definido como o conjunto de procedimentos intelectuais e 

técnicos adotados para se atingir o conhecimento (GIL, 2008),  e explana-se em primeiro lugar 

os três níveis de pesquisas: a pesquisa descritiva na qual a descrição dos fatos é feita de maneira 

específica; a pesquisa explicativa em que são verificados os fatores que interferem nos fatos; e 

as pesquisas exploratórias, utilizadas neste trabalho, que buscam explicitar o problema ou 

construir hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. O pesquisador se embasa na revisão 

de literatura, discussão com especialistas e investigação mediante  procedimentos sistêmicos ao 

tema pré-estabelecido. 

É importante distinguir a estratégia de pesquisa, abordagem e método de coleta de 

dados. As estratégias de pesquisa podem ser: por estudo de caso que investiga um fenômeno; 

por levantamento (survey) que estuda a causa e o efeito sobre as variáveis; por experimento que 

estuda a causa e o efeito de variáveis independentes; por análise de arquivos; por pesquisa 

histórica; ou por pesquisa-ação (YIN, 2010). A pesquisa-ação interage junto aos membros da 

situação investigada em que a diferença entre as estratégias de pesquisa é a ênfase dada à 

perspectiva dos indivíduos participantes da situação – abordagem qualitativa – e à enumeração 

e quantificação de variáveis  – abordagem quantitativa (MOREIRA, 2004).  

Pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 

realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e 

no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão 

envolvidos de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 2003). O pesquisador controla 

e planeja as ações nos processos de manufatura, definindo os trabalhos a serem realizados, 

sempre que possível, em equipe. Nesse trabalho há a necessidade do repasse do aporte de 

conhecimento específico do pesquisador para os participantes durante todas as fases do estudo. 

A cooperação dos participantes, a experiência no processo e o ambiente vieram a contribuir 

diretamente  no resultado deste estudo.    

Quanto à estruturação, a pesquisa-ação pode ser composta por etapas de planejamento, 

coleta de dados, análise e interpretação e redação do relatório, dessa forma, alguns autores 

descrevem as fases utilizadas durante as pesquisas, mas não há uma teoria suficientemente 
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abrangente para tal, o que faz com que os diversos autores procedam à determinação e ao 

encadeamento das fases da pesquisa de acordo com a necessidade da mesma e sua consciência. 

Dessa maneira, em seguida mostram-se três diferentes casos de roteiros para aplicação da 

pesquisa-ação, já experimentadas em outros trabalhos acadêmicos. 

A pesquisa-ação é normalmente confundida com consultoria. A diferença está em 

buscar a elaboração e o desenvolvimento do conhecimento teórico e, simultaneamente, buscar 

a resolução do problema de maneira prática, discutindo o tema com todos os participantes, 

fazendo-os participar de todas as fases da pesquisa. Desse modo, a pesquisa-ação tem sido 

conhecida como pesquisa participante. Surgiu no meio acadêmico desde os anos 40.  

Thiollent (2003) sugere um roteiro para organizar a pesquisa-ação, sendo que esse é 

apenas um ponto de partida para o pesquisador nortear seu trabalho, no qual é incluso: a fase 

exploratória; o tema da pesquisa; a colocação dos problemas; o lugar da teoria; hipóteses; 

seminários; campo de observação, amostragem e representatividade qualitativa; coleta de 

dados; aprendizagem; saber formal e informal; plano de ação; divulgação externa. 

No caso desta dissertação, conforme Figura 8, adota-se pesquisa-ação como estratégia 

de pesquisa, a abordagem da pesquisa é quantitativa na sua maioria e quanto à coleta de dados, 

os critérios e metodologia de pesquisa utilizados são os mesmos apesar das empresas 

pesquisadas serem de diferentes segmentos.  

 

 

Figura 8: Metodologia científica. Fonte: adaptado de Martins (1998) e Yin (2010). 
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Na fase exploratória descrita por Thiollent (2003), diagnostica-se a realidade do campo 

de pesquisa. Estabelece-se a partir dela, um primeiro levantamento da situação, dos problemas 

de primeira ordem e de eventuais ações. O diagnóstico, portanto, vai localizar o que falta no 

contexto investigado: conhecimentos, recursos, entre outras coisas. Então, após o levantamento 

das informações iniciais, o pesquisador e participantes se dedicam a estabelecer os principais 

objetivos da pesquisa. Objetivos que estão interligados aos problemas prioritários, ao campo de 

observação, aos atores e ao tipo de ação que se pretende focalizar no processo investigativo. 

 

 

3.3. Procedimentos de pesquisa 

 

Essa pesquisa é exploratória e com abordagem semi-quantitativa (sentimento dos 

avaliadores e atribuição de notas), na qual se define ao final do diagnóstico, uma nota para 

identificar o nível de compreensão dos participantes. 

Os participantes atribuem notas de acordo com a sua percepção, assim, a pesquisa deve 

ser um diferencial deste trabalho, pois a coleta de dados de entrevista compartilhada com os 

questionários e mapeamento, onde há o devido esclarecimento a respeito do saber formal por 

parte do pesquisador e do saber informal por parte dos participantes. Ressalta-se o uso de dois 

tipos de observação: as observações diretas e intensivas, por meio das entrevistas, ou seja, uma 

forma de conversação face a face, de maneira metódica, proporcionando ao entrevistador, 

verbalmente, as informações necessárias; e as observações diretas e extensivas através de 

questionários constituídos por uma série de perguntas que são respondidas por escrito e na 

presença do pesquisador (MARCONI; LAKATOS, 2010). 

Os procedimentos de coleta de dados são: o mapeamento, questionários e observações. 

As pesquisas foram realizadas num dos maiores pólos industriais do estado de São Paulo, na 

região metropolitana de Campinas. As empresas pesquisadas foram: 

- Empresa A: Indústria multinacional alemã no segmento de autopeças com mais de 

280.000 funcionários no mundo, 59% do faturamento em tecnologia automotiva, 26% 

em bens de consumo e tecnologia de construção e 15% em tecnologia industrial. Aqui 

no Brasil a empresa tem mais de 5.000 funcionários em 4 fábricas: duas fábricas no 

estado de São Paulo, uma na Bahia, e uma em Santa Catarina.  

- Empresa B: Indústria multinacional alemã de autopeças com mais de 10.000 

funcionários no mundo, o seu portifólio é exclusivamente de sistema de frenagem 

automotiva. Aqui no Brasil a empresa tem mais de 700 funcionários.  
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- Empresa C: é um joint-venture entre duas multinacionais alemã, voltada a produção de 

eletro-domésticos, com mais de 1.100 funcionários no Brasil. O treinamento foi 

desenvolvido para a planta localizada na região metropolitana de Campinas em São 

Paulo.  

 

Os três casos acima ajudarão a elaborar uma proposta de metodologia de Aprendizagem 

Ativa a ser aplicada à uma empresa da indústria farmacêutica. 

 

- Empresa D: Uma multinacional farmacêutica brasileira, na região metropolitana de 

Campinas, possui mais de 6.000 funcionários, distribuidos em 5 fábricas e na maior rede 

de vendas no Brasil e centros de pesquisa em três países. Com faturamento anual 

próximo de 3 bilhões.  

 

Procedimentos de: 

 

a) Mapeamento, aplicada no momento de realizar o treinamento no campo. O pesquisador, de 

comum acordo com a empresa, no dia do treinamento, participou como observador, com o 

objetivo de registrar a metodologia aplicada em cada uma das empresas pesquisadas, 

obedecendo ao seguinte roteiro:  

 estruturação : carga horária, número de moderadores, número mínimo de participantes;  

 agenda;  

 material do treinamento e os tópicos abordados: Mentalidade Enxuta, Manufatura 

Enxuta, técnica e ferramentas; 

 jogo de simulação: sua estruturação e quais metodologias de Aprendizagem Ativa 

adotadas;  

 aplicação de exercícios práticos Lean; 

 

b) Questionários ou observações diretas e extensivas, referentes a antes e depois do treinamento 

e avaliação do treinamento, de grande contribuição para melhoria contínua dos treinamentos: 

 

- Questionário antes do treinamento: três questões elaboradas para pesquisar e avaliar o 

entendimento individual sobre Lean, antes do treinamento:  

1. Quais são as suas expectativas do treinamento? 
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2. O que você entende por Mentalidade Enxuta? E Manufatura Enxuta? 

3. Que metas de aprendizado deseja alcançar? 

 

- Questionário após o treinamento: foi lida novamente as respostas do questionário antes do 

treinamento e complementa a pergunta com: 

1. As suas expectativas foram atendidas? 

2. O que você entende por Mentalidade Enxuta? E Manufatura Enxuta? 

3. As metas de aprendizado foram alcançadas? 

Dessa forma, foi possível efetuar uma medição da evolução do entendimento dos participantes.  

 

-Avaliação no final do treinamento para avaliar a eficácia, a estruturação e satisfação, 

abordando aspectos relacionados a planejamento, conhecimento e habilidade do moderador: 

organizados em questões fechadas ponderadas quantitativamente entre “de modo algum” e 

“totalmente verdadeiro” (escala Likert de 1 a 5) e por questões abertas de caráter qualitativo 

(comentários gerais), sendo que para cada questão os participantes são motivados a comentar o 

motivo pelo qual se atribuiu a nota. O modelo dessa avaliação consta no apêndice 1 desse 

trabalho. A escala Likert é uma escala psicométrica das mais conhecidas e utilizada em pesquisa 

quantitativa, já que pretende registrar o nível de concordância ou discordância com uma 

declaração dada. 

 

c) Entrevistas estruturadas ou observações diretas e intensivas, modelo conforme apêndice 2 

desse trabalho, feitas com os responsáveis pelo projeto de implementação Lean e dos 

treinamentos na empresa pesquisada, realizadas no mesmo dia dos treinamentos. Busca garantir 

a interatividade e permitem o tratamento de temas complexos com profundidade, pois o 

pesquisador esclarece as dúvidas quanto às perguntas e exemplifica o critério de cada nota de 

um até cinco para todas as perguntas, além de explicar os conceitos e terminologia 

desconhecidos pelos participantes. 
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4. APRESENTAÇÃO DA ABORDAGEM DE APRENDIZAGEM ATIVA COM 

ENFOQUE DE JOGOS DE SIMULAÇÕES   

 

Neste capítulo tem como finalidade descrever a aplicação de metodologias de 

Aprendizagem Ativa com uso de jogos de simulação desenvolvidos e adaptados baseados nos 

capítulos 2.1.1 o Aprendizado Baseado em Problema, 2.1.2. Instrução pelos Pares, 2.1.3. Jogo 

da Cerveja, 2.1.4.  Simulação "Lean Enterprise Value" (LEV) e 2.1.5. Simulação de montagem 

de aeronaves. Apresentar também os resultados encontrados na pesquisa até o momento, bem 

como, apresentar informações que proporcionem um debate e novas perspectivas de 

entendimentos sobre o tema em questão, possibilitando assim ajustes necessários ou novos 

direcionamentos para pesquisa. 

 

 

4.1. Aprendizagem Ativa empregada em jogo de simulação de montagem de 

parafusadeiras na empresa A 

 

A empresa A, multinacional alemã, com mais de 3.500 funcionários na planta 

Campinas-SP. O treinamento é corporativo, ou seja, abrange a todas as unidades de negócios 

do grupo. A entrevista foi realizada com o responsável pela aplicação desse treinamento na 

empresa e os principais moderadores.  

Esse treinamento foi desenvolvido pelos profissionais da planta matriz, na Alemanha, 

de uma empresa multinacional alemã  de grande porte com participação do pesquisador na 

traduçã 

o, adaptação e aplicação do treinamento, objetivando a disseminação do conceito da 

Manufatura Enxuta e seus príncipios a todos os níveis de colaboradores. O primeiro 

treinamento, com acompanhamento de especialistas da planta matriz, foi utilizado para 

capacitar a primeira turma de multiplicadores, onde, mais tarde multiplicaram o treinamento 

para toda a empresa em diversas turmas.  

O treinamento tem mais da metade de seu tempo em jogos em dinâmicas simulando 

uma fábrica, onde os participantes se envolveram totalmente na fábrica simulada com seus 

problemas e necessidades de atendimento a cliente e outra parte com teorias que suportam o 

desenvolvimento do entendimento da filosofia Lean.  

Os treinamentos foram conduzidos por profissionais treinados chamados de 

moderadores e seguiram uma agenda (Quadro 3), dividindo o tempo entre teoria e sua aplicação 
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na prática, estruturando e construindo o conhecimento dos participantes para o entendimento 

da filosofia Lean e suas ferramentas e técnicas.  

 

Quadro 3: Agenda do treinamento. 

Item Tópico 

Dia 1 

1 Abertura e questionário antes do treinamento 

2 Introdução ao sistema de produção 

3 Eliminação de desperdícios 

4 Orientação ao processo 

5 Rodada-1, simulando empresa convencional 

6 Análise dos resultados e reflexão sobre princípios Lean 

7 Produção puxada 

Dia 2 

8 Mapeamento de fluxo de valor 

9 Flexibilidade 

10 Prevenção de falhas 

11 Melhoria contínua, padronização e transparência 

12 Comprometimento e autonomia dos colaboradores 

13 Rodada-2, sistema de produção com ferramentas Lean 

14 Análise dos resultados e reflexão sobre princípios Lean 

Dia 3 

15 Rodada-3, sistema de produção com Mentalidade Enxuta 

16 Análise dos resultados e reflexão sobre princípios Lean 

17 Métricas Lean 

18 Passos para implementação em uma fábrica 

19 Discussão final e feedback (questionário após treinamento) 

Fonte: Empresa A. 
 

A Figura 9 demonstra os blocos de conhecimento Lean adquiridos em cada etapa do 

treinamento. A parte de introdução é onde se apresentou todo o histórico e toda a teoria do Lean 

Thinking e Lean Manufacturing e o conceito dos princípios básicos Lean: valor, fluxo de valor, 

fluxo contínuo, sistema puxado e perfeição. Os outros módulos de conhecimento foram partes 

da teoria antes da prática das rodadas da dinâmica, de modo a possibilitar o reconhecimento e 

discussão entre os participantes para a construção individual de conhecimento. 
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Figura 9: Blocos de construção do conhecimento Lean na empresa A. Fonte: Elaborado pelo autor 

Legenda: cinza escuro – princípios Lean;  cinza claro - técnicas e ferramentas Lean. 

 

 

Inicialmente o moderador e os participantes se apresentam e foi entregue a cada um 

deles um cartão para que respondam a três questões de pesquisa para avaliar o entendimento 

individual sobre Lean, antes do treinamento:  

1. Quais são as suas expectativas do treinamento? 

2. O que você entende por Mentalidade Enxuta? E Manufatura Enxuta? 

3. Que metas de aprendizado deseja alcançar? 

Uma primeira parte teórica é apresentada: introdução ao sistema de produção Lean, e os 

cinco princípios básicos (Valor, fluxo de valor, fluxo contínuo, sistema puxado, melhoria 

contínua), o princípio de eliminação de desperdícios e da orientação por processo. 

Após esta parte teórica, os participantes são convidados a se dirigirem a sala onde 

ocorreu o jogo da simulação. Esse jogo visa simular uma fábrica com suas atividades e seus 

problemas cotidianos. 

O jogo de simulação consiste na montagem de parafusadeiras elétricas manuais de cores 

vermelha, verde e preta. Realizadas em três rodadas com a montagem de sete componentes, 

divididas em sete estações de trabalho. E conta com a participação de quinze pessoas além do 

moderador, foram distribuídos conforme Quadro 4. 
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Quadro 4: Distribuição dos papéis dos participantes no jogo de simulação. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 10 mostra os participantes ocupando as suas respectivas posições no jogo de 

simulação da rodada -1. 

  

 

Figura 10: Distribuição dos participantes na rodada. Fonte: Empresa A. 

 

O moderador realizou a orientação inicial para preparar a todos os participantes as suas 

atribuições na dinâmica:  

 Apresentação do produto final (maleta com parafusadeira); 

 Solicitou a todos ocuparem sua posição na dinâmica; 

 Entregou instruções para todos, solicitando para que seja lido em voz alta e 

solucionou dúvidas; 

 Para tempo de ciclo: entregou-se o cronômetro, folhas de apontamento e prancheta, 

orientou a forma de levantar tempo das tarefas, e ao final da rodada fornecer a média; 
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 Para estoque: entregou-se prancheta e folha de estoque, orientou que todos os itens 

devem ser contados em todo o processo e em cada estação de trabalho; 

 Para distância: entregou prancheta e papel em branco, orientou ao responsável pela 

coleta, para contar os passos de todos os montadores e do supridor e converter em 

metros; 

 Para desperdícios e princípios: entregou prancheta e papel em branco, orientou para 

anotar qualquer anormalidade encontrada; 

 Quanto a cliente: entregou folha de sequência de pedido pré-estabelecida de tempo, 

quantidade e cor das parafusadeiras, desconhecidas pelo restante dos participantes, 

porém aplicadas da mesma forma em todas as rodadas. 

 Cliente determinou início e fim da rodada. 

 

Rodada-1 

O moderador lê as regras (Quadro 5). 

 

Quadro 5: Regras para rodada 1. 

Duração 30+2 minutos 

Tamanho do lote das subpartes e produto 

montado 

3 peças por recipiente  

 Sem modificação nos locais de trabalho 

 Sem alteração no conteúdo dos trabalhos 

 Sem alteração do layout 

Meta  Cumprimento do fornecimento 
Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Além das regras do jogo, não foram fornecidas outras informações. O grupo deve 

adquirir as primeiras impressões. O “chefe” da produção deve agir de maneira autônoma e se 

necessário, pode acelerar a produção.  

Os participantes foram alocados em seus respectivos postos de trabalho, e com a 

orientação do trabalho de cada posto, explica-se a montagem e desmontagem dos produtos ao 

grupo. Em seguida os participantes do treinamento puderam exercitar a sua mecânica em uma 

rodada de treinamento por cerca de sete minutos.  

Após rearranjo das estações de trabalho, iniciou-se a rodada-1 com todos os 

participantes executando cada um a sua função, até completar o tempo de 32 minutos, conforme 

a regra. 
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Após cada rodada da simulação, os participantes foram convocados a preencherem em 

conjunto a planilha de resultados (Figura 13, página 52), a tabela de princípios (Figura 14, 

página 52, verde para pontos alinhados com os princípios e vermelha para pontos não alinhados) 

e o gráfico de tempos (Figura 15, página 53), normalmente os resultados são catastróficos, nesse 

acompanhamento os participantes conseguiram entregar 19% dos pedidos e nenhuma entrega 

dentro do tempo do cliente. Realizam então, a discussão dos pontos fortes e fracos das 

impressões coletados pelos responsáveis pela coleta dessas impressões, fazendo enxergarem o 

modelo de gestão em uma empresa convencional e compararem com a realidade que vivem nas 

suas respectivas empresas. Antes de finalizar, os participantes foram convidados para a 

desmontagem de tudo e retornar os materiais utilizados em seus lugares iniciais.  

Em sala de aula o moderador fez um exercício analítico com o objetivo de esclarecer os 

pontos principais da discussão dos problemas ligando com a teoria já apresentada. E acrescenta 

mais uma carga da parte teórica do sistema puxado, kanban, nivelamento e atendimento a 

orientação just-in-time.  

Finalizou-se o dia revisando o aprendizado do dia. 

No segundo dia, iniciou com o resumo do dia anterior e introdução do conceito de 

mapeamento do fluxo de valor (VSM). 

Os participantes foram convidados a se dirigirem para sala da dinâmica, onde foram 

divididos em dois grupos, e cada grupo realizou o mapeamento do fluxo de valor da dinâmica 

da simulação. Os grupos apresentaram os mapeamentos e mesclaram os resultados para obterem 

um único mapeamento do treinamento. Na Figura 11 o desenho do mapeamento final do fluxo 

de valor da fábrica simulada, executado pelos dois grupos. 

 

 

 Figura 11: Mapeamento do fluxo de valor. Fonte: Empresa A 
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Tendo feito o mapeamento, os participantes foram capazes de reconhecer e entender os 

desperdícios e atividades que não agregam valor, permitindo assim já reconhecerem algumas 

melhorias necessárias para mudar a performance na dinâmica. 

Complementam com mais uma parte teórica dos princípios de flexibilidade, prevenção 

de falhas, melhoria contínua, padronização, transparência, comprometimento e autonomia dos 

colaboradores. Após essa carga teórica, os participantes partiram para a rodada 2. 

 

Rodada-2 

Com a nova regra (Quadro 6), o “chefe”, se necessário, pode acelerar os participantes, 

a meta é atendimento 100%, com os estoques mais constantes e transparentes possível. 

 

Quadro 6: Regras para rodada 2. 

Duração 30+2 minutos 

Tamanho do lote das subpartes e produto 

montado 

3 peças por recipiente  

 Pode modificar os locais de trabalho 

 Pode alterar o conteúdo dos trabalhos 

 Sem alteração do layout 

 Cronometragem: tempo < tempo do cliente 

 Definição do conteúdo do trabalho da logística 

Meta  Cumprimento do fornecimento, estoques 

constantes e baixo, tempo de processamento 

menor e ritmo de produção 
Fonte: Empresa A 

Nessa rodada os participantes foram divididos nos mesmos grupos, e iniciaram uma 

discussão para melhorar a fábrica suportada pela teoria recebida e pelas ideias que surgiram no 

mapeamento, o moderador quando solicitado, orienta sem influenciar no como fazer. Os grupos 

apresentaram e implementaram a melhor solução (puderam mesclar soluções). 

Após montagem com as melhorias adotadas, os participantes foram convidados a 

ocuparem as mesmas posições da rodada 1, não sendo necessário a rodada treino, iniciou-se a  

rodada-2. 

Após a rodada repetiu-se os mesmos apontamentos da rodada-1. Foi possível comparar 

com a rodada 1 e obter o ganho de produtividade (Figura 13, página 52), o ganho foi de 19% 

para 56% na performance de entrega, mas ainda não atendendo ao tempo do cliente e o estoque 

ainda alto. Ainda houveram muitos desperdícios visíveis (Figura 14, página 52) observados nos 

apontamentos e colaboraram para sua discussão, permitiram enxergar melhorias, comparando-

se com a rodada-1. 
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Houve sensível melhora nos resultados com a aplicação das técnicas e ferramenta Lean, 

mas insuficientes para o atendimento 100% dos pedidos dos clientes, uma analogia com 

empresas que implementam técnicas Lean em ilhas de melhorias e sem a filosofia da 

Mentalidade Enxuta, permanecendo com hábitos convencionais. 

Finalizou-se o dia revisando o aprendizado do segundo dia. 

No terceiro dia iniciou com a revisão do resumo dos dias anteriores com ênfase no 

sistema puxado, reforçando na mudança dos hábitos de trabalho e no relacionamento entre 

áreas, principalmente na cadeia de abastecimento, que deve haver um esforço adicional em 

mudar para melhor aproveitamento no estado futuro. Esse esforço deve ser sempre interpessoal, 

envolvendo comunicação, compreensão de papéis, responsabilidades claras e sincronização das 

ações.  

Foram reunidos os mesmos dois grupos da dinâmica anterior, eles receberam a tarefa de 

eliminar outros desperdícios percebidos, implementar o sistema puxado, inclusive calcular o 

Kanban e criar novo layout (podendo mesclar soluções). 

 

Rodada-3 

 

Todos se dirigem à sala da dinâmica e o moderador lê as regras (Quadro 7) aos 

participantes. O almoxarifado não muda, mas a quantidade de peças pode ser otimizada.  

 

Quadro 7: Regras para rodada 3. 

Duração 30+2 minutos 

Tamanho do lote das subpartes e 

produto montado 

3 peças por recipiente  

 Pode alterar layout 

 Peças continuam sendo abastecidos pelo Almoxarifado 

 Definição de supermercado e número de kanban 

Meta  100% Cumprimento do fornecimento, redução de 

desperdícios, definição de logística (fluxo de material e 

informações), padronização de procedimentos 
Fonte: Empresa A 

 

O moderador esclareceu as dúvidas sem dizer como deveriam chegar ao resultado. Cada 

grupo apresentou sua solução e proposta de layout, e foi solicitado para juntos obterem uma 

única proposta, e apresentarem a solução final. Para a mudança física, praticaram a técnica Lean 

de engenharia DFMA, exigindo o cálculo de tempo takt, o balanceamento das atividades da 

cadeia de fabricação e para assegurarem o correto funcionamento de trabalho, refizeram os 
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procedimentos necessários para cumprirem o novo desenho de uma fábrica Lean. Normalmente 

esta terceira rodada de melhorias a discussão aparenta ser mais suave, e estão mais propensos 

a quebrar regras para produzir o máximo possível. 

Após a montagem, os participantes foram convidados a ocuparem suas posições e 

iniciou-se uma rodada de 7 minutos para treinamento e ajustes finais. 

Nesse treinamento em especial, os participantes optaram em não reduzir número de 

mão-de-obra, onde em outras turmas foi possível reduzir 2, obtendo uma melhora superior de 

produtividade. 

Após a implementação final das melhorias e o layout modificado pelos grupos, 

conforme Figura 12, iniciou-se a rodada-3. 

 

 

Figura 12: Arranjo final de layout para a rodada-3. Fonte: Empresa A 

 

Normalmente nesta rodada não acontecem discussões nem desentendimentos entre os 

participantes, as operações ocorrem sem traumas e ritmadas, cada um sabe o que faz e sabe o 

que o próximo irá precisar para completar sua operação, tornando assim a qualidade mais 

confiável e garantida. O resultado final após os 32 minutos surpreende até os participantes mais 

preparados. 

Na Figura 13 são demonstrados os resultados das três rodadas e mostra a evolução da 

melhoria através da eliminação dos desperdícios. Na rodada-1 entregou dentro do tempo da 

dinâmica 19% dos pedidos, e na rodada-3 entregou 100%, com uma área total menor (-63%), 

operador percorrendo distância menor (-63%),  com redução de lead time (de 1:44 min para 

0:20 min).  



54 

 

Figura 13: Planilha de resultados. Fonte: Empresa A 

  

Na Figura 14, as anotações em vermelho representam desperdícios e as anotações em 

verde representam técnicas e ferramentas Lean,  e nesse treinamento, visualmente é possível 

notar mudança da cultura e aplicação dos princípios Lean, da rodada 1 a rodada 3. 

 

Figura 14: Discussão e reflexão Lean a cada rodada da simulação. Fonte: Empresa A. 

 

E na Figura 15, barras em vermelho para rodada 1, azul para rodada 2 e verde para 

rodada 3, nota-se que o tempo de montagem reduziu com a eliminação dos desperdícios e seu 

tempo takt balanceado, de acordo com o ritmo do cliente. 
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Figura 15: Tempo por ciclo de cada estação de trabalho por rodada. Fonte: Empresa A. 

 

Os participantes comentaram sobre a mudança para Lean e normalmente reforçam as 

necessidades de mudança da cultura desde o alto escalão.  

Em sala de aula, receberam a última parte teórica, com a discussão final de todo o 

treinamento e a construção do conhecimento, apresentou-se os indicadores comuns ou métricas 

para medir a evolução dos resultados e seu atendimento à meta estabelecida, além de 

necessidades de mudança para a implementação do Lean. 

Para fechamento do treinamento o moderador volta às perguntas da abertura do 

treinamento e lê cada uma das anotações iniciais e pede para o participante que escreveu para 

responder as perguntas após o treinamento. Distribuiu-se também o formulário de avaliação do 

treinamento, fornecido pela empresa A, e após o preenchimento da avaliação, aconteceu a 

entrega do certificado. 

No Quadro 8 constam os pontos principais da estrutura do treinamento na empresa A e 

os módulos adotados, com base nos tipos de metodologia de Aprendizagem Ativa: do capítulo 

2.1.1.  Aprendizado Baseado em Problema, 2.1.2. Instrução pelos Pares, 2.1.3. Jogo da Cerveja, 

2.1.4.  Simulação "Lean Enterprise Value" (LEV) e 2.1.5. Simulação de montagem de 

aeronaves. De modo a possibilitar uma análise de técnicas entre todas as empresas pesquisadas 

e obter o modelo para o ramo farmacêutico. 
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Quadro 8: Dados do treinamento Lean da Empresa A 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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4.2. Aprendizagem Ativa empregada em jogo de simulação de montagem de canetas na 

empresa B 

 

Na empresa B o treinamento também é corporativo. A entrevista foi realizada com o 

responsável pelos treinamentos industriais na empresa e os seus moderadores.  

Esse treinamento também foi desenvolvido pelos profissionais da planta matriz, na 

Alemanha com participação do pesquisador na tradução, adaptação e adequação do 

treinamento, objetivando a disseminação do conceito da Manufatura Enxuta, no processo de 

melhoria contínua no sistema, na melhoria pontual, no sistema de reação rápida, na 

identificação do problema até a solicitação de ajuda e no processo de solucionar problemas com 

sustentabilidade através de metodologia de análise estruturada do problema. Esse treinamento 

está mais focado no pessoal técnico e gestores. Dois profissionais foram designados para serem 

treinados como multiplicadores, o pesquisador está entre os indicados, pelo especialista da 

planta matriz, onde multiplicaram o treinamento para toda a empresa em diversas turmas.  

Esse treinamento também contou com mais da metade de seu tempo em dinâmicas e 

exercícios práticos, e outra parte com teorias que suportaram o desenvolvimento do 

entendimento da filosofia Lean.  

Esse treinamento seguiu uma agenda (Quadros 9 e 10), de modo a também construir o 

conhecimento e a sequência de implementação de uma filosofia Lean.  

 

 

Quadro 9: Agenda do treinamento na empresa B, dia 1. 

Item Tópico 

1 Abertura e questionário antes do treinamento 

2 Histórico Lean 

3 Rodada-1, simulando empresa convencional 

4 Sistema de produção – parte 1 

5 Exercício VSM – 2 grupos 

6 Rodada-2, Sistema de produção com técnicas e ferramentas Lean 

7 Sistema de produção – parte 2 

8 Entrevista e apresentação 

9 Análise dos resultados e reflexão sobre princípios Lean do primeiro dia 

Fonte: Empresa B. 
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Quadro 10: Agenda do treinamento na empresa B, dia 2.  

Item Tópico 

10 Lições aprendidas do primeiro dia 

11 Rodada-3, sistema de produção com técnicas e ferramentas Lean 

12 Sistema de produção – parte 3 

13 Exercício: solução de problemas estruturado (2 grupos) 

14 Rodada-4, sistema de produção com Mentalidade Enxuta 

15 Melhoria contínua 

16 Lições aprendidas, discussão final (questionário após treinamento) 

17 Encerramento  

Fonte: Empresa B. 
 

A Figura 16 demonstra os blocos de conhecimento Lean adquiridos em cada etapa do 

treinamento. De modo a também possibilitar o reconhecimento e discussão entre os 

participantes para a construção individual de conhecimento. 

 

 

Figura 16: Blocos de construção do conhecimento Lean na empresa B. Fonte: Elaborado pelo autor. 

Legenda: cinza escuro – princípios Lean;  cinza claro - técnicas e ferramentas Lean. 

 

A duração do treinamento foi de dois dias ou dezesseis horas, realizada em uma sala de 

aula para parte teórica (Figura 17), e a parte prática foi realizada em laboratório (Figura 18).  
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Figura 17: Layout da sala de aula para apresentações teóricas. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Figura 18: Layout do laboratório para dinâmicas de treinamento na empresa B. Fonte: 

Elaborado pelo autor. 

 

Na empresa B, o jogo de simulação, consiste em uma fábrica de caneta tinteira (outras 

empresas simulam a fabricação de parafusadeiras, caminhões de brinquedo, lego, canetas, etc.), 

em 4 rodadas de 8 minutos, simulando uma  montagem numa fábrica. E a cada rodada os alunos 

puderam visualizar a tranformação de uma fábrica convencional para uma fábrica Lean. 
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O treinamento começou com a apresentação inicial de boas vindas, e foi entregue a cada 

um dos participantes o cartão para que respondam a três questões de pesquisa para avaliar o 

entendimento individual sobre Lean, antes do treinamento, onde o instrutor extraiu do público 

as expectativas do treinamento, a exemplo da empresa A:  

 1.Quais são as suas expectativas do treinamento? 

 2.O que você entende por Mentalidade Enxuta? E Manufatura Enxuta? 

 3.Que metas de aprendizado deseja alcançar? 

 

Uma primeira parte teórica é apresentada: introdução ao sistema de produção Lean, e os 

cinco princípios. Os participantes então, foram convidados para uma dinâmica de aquecimento, 

onde foram divididos em quatro grupos, sendo entregue a cada grupo um quebra-cabeças. É 

comum utilizar algum jogo de quebra cabeça para simular a dificuldade de se tentar resolver 

um caso sem a devida orientação e os seus efeitos (qualidade, tempo, stress), simulando a 

experiência dos operadores quando recebem uma tarefa. Finalizou-se com um tempo para 

discussão e pontos chaves dos resultados. Em seguida uma parte inicial de teoria foi dada em 

sala de aula, os participantes receberam noções básicas Lean e seu histórico e os grandes 

desperdícios 

As dinâmicas de jogos de simulação aconteceram no laboratório. A rodada 1 simulou 

uma fábrica convencional. Inicialmente nomearam os participantes para as diversas funções da 

operação e apoio (figura 18). Com o auxílio das instruções de trabalhos disponíveis nos postos 

de trabalho, os participantes foram orientados sobre cada atividade da fábrica e o funcionamento 

de todo o processo, bem como as instruções dos participantes de apoio para controlar o tempo 

de cada posto e a distância percorrida por cada colaborador. Os participantes foram orientados 

a atender a demanda do cliente e realizaram uma rodada de dois minutos para aprendizagem do 

processo e prática da dinâmica até sua estabilização. Após isso, arrumaram todo o jogo da 

simulação para posição inicial.  

Iniciou-se a primeira rodada da dinâmica (8 minutos de duração). Como numa fábrica 

convencional, o chefe da célula coordena as atividades e define as prioridades. Assim, cada 

posto opera de acordo com a orientação e com seu rítmo pré-estabelecido. Após terminada a 

montagem do sub-conjunto (partes da caneta), cada posto os dispuseram em uma embalagem e 

esta foi enviada para o próximo posto e assim sucessivamente, até o último posto onde foi 

executado o teste de funcionalidade. O mesmo foi o responsável por enviar para o cliente.  No 

final da dinâmica, fez-se uma discussão do que foi visto, dos desperdícios, dos problemas e a 
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reflexão Lean. Apontou-se os resultados obtidos (Figura 21, página 61): quantidade e 

porcentagem de atendimento, conforme pedido do cliente, quantidade de canetas montadas, 

tempo médio por peça, porcentagem de refugo, número de operadores envolvidos.  

Uma outra carga de teoria foi dada em sala de aula, os participantes receberam noções 

Lean: mapeamento do fluxo de valor, visão, indicadores Lean, prevenção de falhas e reação 

rápida as pertubações/desvios. 

Com essa carga de teoria, os participantes foram convidados a mapearem a fábrica da 

simulação, divididos em dois grupos. O mapeamento foi apresentado separadamente e cada 

grupo relatou o que enxergou e quais as possíveis melhorias na cadeia para melhoria dos 

resultados. No laboratório, iniciou-se a segunda rodada, aplicando a teoria na prática, a nova 

orientação foi de que o sistema deve ser puxada e não mais empurrada, não sendo possível 

alterar o layout e o processo da orientação de montagem. Com essa orientação, simulou-se uma 

empresa convencional aplicando técnicas Lean em ilhas de melhorias sem afetar a gestão 

convencional. Encerrada a dinâmica, fez-se novamente as discussões e a reflexão sobre a 

dinâmica e os conceitos Lean. Fez-se o apontamento dos dados obtidos e verificou-se os novos 

resultados (figura 21, página 61).  

Houve uma melhora na produtividade em 100%, porém inferior à demanda do cliente. 

O nível de inventário reduziu para próximo de 10% e o atendimento às ordens de produção 

melhorou em 100% (de 30% para 60%). E conseguiu atender o cliente conforme sua puxada 

em dois dos três eventos, porém com atraso.  

Novamente os participantes retornaram os postos e material na sua condição inicial. 

Em sala de aula, receberam novas teorias que ajudaram na estabilização do processo: 

5S, Gestão Visual,  TPM, Poka Yoke, Nivelamento, Sistema de reação.  

Como parte do treinamento, houve uma entrevista e apresentação de um gestor de uma 

área que já aplicou Lean em suas atividades, e este fez uma apresentação da sua experiência e 

dificuldades na implementação da nova forma de gestão, os desafios de engajamento de seu 

pessoal e os benefícios alcançados até o momento, bem como a visão do futuro para sua área.  

Logo depois, como parte da dinâmica do treinamento, os participantes foram convidados 

para uma visita orientada à área do palestrante onde puderam visualizar na prática os conceitos 

da sala de aula (figura 19), com possibilidade de conversar e trocar experiências com os 

colaboradores, como também visualizar as técnicas e ferramentas Lean em funcionamento. 



62 

 

Figura 19: Visita à fábrica. Fonte: Empresa B. 

 

Retornam ao laboratório para a rodada 3, onde aplicaram mais algumas ferramentas 

Lean adquiridos na parte teórica. Nessa rodada, aos participantes foi permitido reduzir a 

quantidade de lote mínimo de transferência de sub-montados para outro posto, de três peças 

para uma peça. Após o término da rodada, novas discussões e apontamentos.  

Percebe-se uma sensível melhora dos resultados, o diferencial está no atendimento a 

todos os pedidos conforme o cliente, mesmo com atrasos. Os participantes percebem que as 

várias melhorias físicas não alavancaram a melhoria dos resultados, conforme desejado. No 

final retornaram os postos à sua situação inicial. 

Retornam a sala de aula para o último modulo de teoria para ajudá-los na redução dos 

desperdícios: layout orientado ao fluxo, trabalho padronizado, setup rápido, controle de 

consumo, sistema de melhoria continuada e reação rápida.  

Partiram então para o laboratório para a rodada final, onde foi liberada a prática do 

DFMA, liberada a alteração total do sistema de produção, sendo que aos participantes couberam 

a transformação da célula para uma visão enxuta (Figura 20).  
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Figura 20: Arranjo final de layout para a rodada final. Fonte: Empresa B. 

 

Normalmente o resultado final surpreende pelo atendimento e muitas vezes superação 

dos resultados, havendo a percepção do atendimento aos princípios de fluxo de uma peça, just-

in-time e layout celular. Na discussão final, verificou-se a aplicação de todos os conceitos Lean 

e comparou-se os resultados obtidos (Figura 21): todas as metas atingidas e desperdícios 

controlados. 

Figura 21: Apontamentos dos dados chaves de cada rodada e resultados. Fonte: Empresa B. 

 

A exemplo da empresa A, a estrutura do treinamento consta no quadro 11. 
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Quadro 11: Dados do treinamento Lean da Empresa B. 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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4.3. Aprendizagem Ativa empregada em jogo de simulação de montagem de 

refrigeradores de brinquedo na empresa C 

  

A empresa C é uma indústria multinacional de eletrodomésticos com mais de 1100 

funcionários. A entrevista com especialistas foi realizada com o responsável pelos treinamentos 

industriais da empresa. Não foram fornecidos fotos e quadros de apontamento do treinamento 

piloto pela empresa C, devido a isso, haverá apenas a descrição da observação. 

Esse treinamento piloto foi desenvolvido pelo profissional da planta local, com 

participação do pesquisador e designado como multiplicador do treinamento para toda a 

empresa em diversas turmas. Esse treinamento também contou com mais da metade de seu 

tempo em dinâmicas e exercícios práticos, sendo complementado com teorias para o 

desenvolvimento do entendimento da filosofia Lean.  

O Quadro 12, a exemplo dos treinamentos anteriores, mostra uma agenda básica e sua 

sequência, de modo a também construir o conhecimento e a sequência de implementação de 

uma Mentalidade Enxuta.  

 

Quadro 12: Agenda do treinamento na empresa C. 

Item Tópico 

Dia 1 

1 Abertura e questionário antes do treinamento 

2 Introdução ao sistema de produção e a filosofia da empresa 

3 Estrutura do sistema de produção 

4 Princípio de produzir somente conforme demanda, técnicas e ferramentas 

5 Rodada-1, simulando empresa convencional 

6 Análise dos resultados e reflexão sobre princípios Lean 

Dia 2 

7 Princípio phase-in e phase-out robustos, técnicas e ferramentas 

8 Princípio evitar defeitos, técnicas e ferramentas 

9 Princípio evitar desperdícios, técnicas e ferramentas 

10 Rodada-2, sistema de produção com ferramentas Lean 

Dia 3 

11 Princípio desafiar e incentivar colaboradores, técnicas e ferramentas 

12 Rodada-3, sistema de produção com Mentalidade Enxuta  

13 Melhoria contínua pontual e sistêmica 

14 Passos para implementação em uma fábrica 

15 Discussão final e feedback (questionário após treinamento) 
Fonte: Empresa C. 

 

A Figura 22 mostra as etapas do treinamento e o conteúdo tratado antes das rodadas de 

dinâmicas de jogos de simulação, representados como blocos de conhecimento de modo a 

construir o conhecimento Lean até alcançarem Mentalidade Enxuta. 
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Figura 22: Blocos de construção do conhecimento Lean na empresa C. Fonte: Elaborado pelo autor. 

Legenda: cinza escuro – princípios Lean;  cinza claro - técnicas e ferramentas Lean. 

 

Assim como em treinamentos anteriores, o moderador entregou o cartão aos 

participantes para que respondam as questões de pesquisa para avaliar o entendimento 

individual sobre Lean, antes do treinamento:  

1. Quais são as suas expectativas do treinamento? 

2. O que você entende por Mentalidade Enxuta? E Manufatura Enxuta? 

3. Que metas de aprendizado deseja alcançar? 

Como primeira parte do treinamento, fez-se a introdução ao sistema de produção e 

filosofia adotada pela empresa. Apresentou também a estrutura do sistema de produção da 

empresa: os seus princípios e as técnicas e ferramentas que se torna possível a sua realização. 

O primeiro princípio foi apresentado: produzir somente para a demanda. E após esta 

parte teórica, os participantes foram convidados a se dirigirem a sala do jogo da simulação.  

No jogo simula-se uma linha de montagem de refrigeradores de brinquedo, com 

variações de forma (standard e luxo) e cores.   

Na rodada-1, os participantes foram alocados e orientados em seus respectivos postos 

de trabalho, conforme orientação do moderador. Em seguida houve uma rodada de treinamento,  

no qual os participantes puderam praticar as atividades. Após arrumado todo o jogo em sua 
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posição inicial, iniciou-se a rodada-1 com todos os participantes executando as suas funções 

motivados a vencer os objetivos de produzir, conforme programado e com qualidade. 

No final da simulação, os participantes juntamente com o pessoal de apoio e o 

moderador fizeram a avaliação do resultado no atendimento aos indicadores. Só então os 

participantes puderam perceber o quanto foram prejudicados nos resultados, apesar dos 

esforços.  

Realizaram então, a discussão dos pontos fortes e fracos e foram questionados a 

identificar técnica ou ferramenta Lean aplicada, várias tentativas de ligar o que fizeram na 

simulação com a técnica ou ferramenta do que foi visto até o momento na parte teórica. Através 

da técnica Peer Instruction (página 15), os participantes foram orientados a se convencerem se 

a técnica apontada é realmente verdadeira. Em sala de aula o moderador esclarece os pontos de 

dúvidas da discussão dos problemas ligando com a teoria já apresentada.  

Finalizou-se o dia revisando o aprendizado do dia. 

No segundo dia, iniciou-se com o resumo do dia anterior, e logo após foram divididos 

em dois grupos, cada qual realizou o mapeamento do fluxo de valor atual da fábrica simulada. 

De onde puderam reconhecer e enxergar os desperdícios que colaboraram para não atendimento 

aos objetivos. Uma nova carga teórica: os princípios phase-in e phase-out robustos, princípio 

evitar defeitos e princípio evitar desperdícios com suas técnicas e ferramentas.  

Na sala da simulação, os participantes se prepararam para a rodada-2. Nessa rodada foi 

possível aplicar as técnicas e ferramentas aprendidas em sala. O grupo iniciou uma discussão 

voltada para melhorias na simulação pelas ideias que surgiram no mapeamento, o moderador 

quando solicitado, orienta sem influenciar no como fazer. Após apresentação da proposta final, 

receberam autorização para mudanças, porém sem alterar layout. 

Após implementadas as melhorias propostas, os participantes foram convidados a 

ocuparem as mesmas posições da rodada 1.  

Na rodada-2 simulou-se uma empresa que adota ferramentas Lean em áreas específicas, 

porém sem a filosofia da Mentalidade Enxuta, permanecendo com hábitos convencionais.  

Pelos resultados obtidos, pôde-se verificar uma boa melhora nos resultados, porém ainda 

não atendendo ao objetivo final de atendimento a demanda do cliente e ao nível de estoque, que 

ainda permanecem altos.  

Finalizou-se o dia revisando o aprendizado do segundo dia. 

No terceiro dia iniciou-se com a revisão do resumo dos dias anteriores e o tópico 

fundamental de uma mudança de cultura: o princípio de desafiar e incentivar os colaboradores, 

com ênfase na mudança dos hábitos de trabalho, no trabalho em equipe, na orientação por 



68 

performance, no diálogo com a equipe e transparência. Uma atividade em equipe foi demandada 

pelo moderador de modo a praticarem o princípio. 

Como exercício técnico prático, os participantes receberam a tarefa de implementarem 

sistema puxado no jogo simulado, com sistema kanban, além de: eliminar os desperdícios 

levantados nas simulações anteriores, criar novo Layout aplicando conceito DFMA, cálculo de 

tempo takt, balanceamento das atividades e novo procedimento de trabalho para garantir 

repetibilidade após as modificações. Os participantes ainda em sala de aula, apresentam as 

soluções encontradas e entram em consenso de cada melhoria aplicada e calculam os benefícios 

nos resultados. Um resultado obtido foi a percepção da possibilidade de realizarem a montagem 

dos refrigeradores com dois operadores a menos e mesmo assim atenderem a 100% da 

demanda.  

Na sala da simulação, os participantes aplicaram todo o planejado. Normalmente nesta 

terceira rodada o nível de discussão aparenta ser mais suave, e os participantes estão mais 

propensos a quebrar regras para produzir o máximo possível. 

Após a montagem das modificações planejadas, os participantes foram convidados a 

ocuparem suas posições, conforme rodadas anteriores, e assim realizaram uma rodada de 7 

minutos para treinamento e ajustes finais do novo layout e novos procedimentos para montagem 

do refrigerador de brinquedo, sem alterar os atributos dos clientes. 

A rodada-3 aconteceu de modo sincronizado e sem discussões ou desentendimentos 

entre os participantes, todos sabiam o que precisavam fazer e o efeito de suas atividades no 

produto final, tornando-os corresponsáveis pelos resultados na simulação. 

Após a rodada-3, os participantes comemoraram o resultado obtido, produziram 110% 

da demanda, e com 2 operadores a menos. 

Nesse treinamento foi apontado nos indicadores que na rodada-1 foi entregue dentro do 

tempo da dinâmica 25% dos pedidos, e na rodada-3 entregou mais que os 100%, com 2 

operadores a menos (aumento de mais 700% na produtividade), com uma área total menor (-

40%). Tudo isso sem grande investimento, mas principalmente no modo como enfrentaram os 

desperdícios.  

A Figura 23 mostra o modelo do quadro de indicadores utilizado no jogo de simulação. 
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Figura 23: Modelo do quadro com indicadores de performance da simulação. Fonte: empresa C. 

 

Com base nos resultados obtidos, iniciam uma troca de impressões comparando o que 

ocorreu na rodada-1 comparando com o ocorrido na rodada-3, a sua evolução no atendimento 

aos objetivos e na mudança que necessita ocorrer para alcançar esse nível de mudança.  

Retornam para sala de aula onde receberam a última parte teórica, apresentado os passos 

para a mudança de uma gestão convencional para uma empresa com Mentalidade Enxuta, os 

seus benefícios e dificuldades. 

Antes do encerramento, o moderador leu novamente as questões e as respostas de cada 

participante do início do treinamento e solicitou a cada um deles, seu depoimento sobre as 

questões após o treinamento, as respostas foram registradas para efeito dessa pesquisa. 

Distribuiu-se também o formulário de avaliação do treinamento, fornecido pela empresa C, e 

logo após aconteceu a entrega do certificado. 

No Quadro 13, a exemplo dos treinamentos anteriores, constam os pontos principais da 

estruturação do treinamento na empresa C e os módulos de Aprendizagem Ativa adotados, de 

modo a possibilitar uma análise de técnicas entre todas as empresas pesquisadas e obter o 

modelo para o ramo farmacêutico. 
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Quadro 13: Dados do treinamento Lean da Empresa C 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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5. PROPOSTA DE MÉTODO DE CAPACITAÇÃO PARA EMPRESA DO SETOR 

FARMACÊUTICO COM ENFOQUE NA APRENDIZAGEM ATIVA 

   

A empresa D, que além da acessibilidade da localização geográfica, é uma grande 

empresa no polo farmacêutico do país. Indústria multinacional farmacêutica brasileira, com 

mais de 6.000 funcionários no Brasil. 

Para o desenvolvimento desse treinamento, a equipe do depatamento de Excelência 

Industrial da indústria farmacêutica, responsáveis pela implementação do sistema de produção 

enxuta na empresa, e o pesquisador deste trabalho, basearam-se em algumas premissas 

definidas pela liderança da empresa:  

 O conteúdo Lean em concordância com departamento da Qualidade e das 

normas de Boas Práticas de Fabricação; 

 Treinamento em um dia ou 8 horas; 

 Público inicial de nível gerencial; 

A metodologia escolhida foi seguir na linha de Aprendizagem Ativa, a exemplo da 

indústria automobilística, com dinâmica simulando uma fábrica, nesse caso embalagem de 

comprimidos sólidos, devido a impossibilidade de manusear medicamentos, segundo normas 

de Boas Práticas de Fabricação. Fundamentado nas ótimas experiências das pesquisas e 

aplicações nas indústrias estudadas no capítulo 4, nesses treinamentos e suas melhores práticas 

e alinhados com as técnicas metodológicas. 

Dessa forma, na empresa D, o treinamento de um dia de 8 horas contou com teorias que 

suportam o desenvolvimento do entendimento dos princípios Lean, incluindo noções básicas 

de técnicas e ferramentas que suportam os princípios. Mais da metade de seu tempo dividido 

em três rodadas de dinâmicas e exercícios práticos para novo layout, tornando a fábrica 

simulada em Manufatura Enxuta com sistema puxado e tempo takt adequado para o 

atendimento ao cliente.  

O número de participantes foi de no mínimo 14 e no máximo 20. Neste primeiro 

treinamento, o público alvo foi de gerentes e diretores da área industrial, como a forma de 

disseminação e apoio da gestão industrial (top-down, desdobramento hierárquico de cima para 

baixo) à implementação da Mentalidade Enxuta e seus benefícios para a empresa. 

A Figura 24 demonstra as etapas do treinamento (de baixo para cima), uma analogia de 

construção de uma casa, do alicerce até o telhado. Em cada etapa do treinamento foram dadas 

teorias como blocos de conhecimento de modo a construir o conhecimento Lean até alcançarem 

a Mentalidade Enxuta. 
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Figura 24: Blocos de construção do conhecimento Lean na empresa D. Fonte: Elaborado pelo autor. 

Legenda: cinza escuro – princípios Lean;  cinza claro - técnicas e ferramentas Lean. 

 

O treinamento iniciou às nove horas e finalizou às dezoito horas e trinta minutos, com 

pausas para café e almoço (vide agenda, Quadro 14). Foi conduzido por moderadores treinados 

pelo pesquisador deste trabalho, pertencentes ao quadro de profissionais formados em 

engenharia e responsáveis em implementar Lean na empresa.  

 

 

Quadro 14: Agenda do treinamento na empresa D. 

Item Tópico 

1 Abertura e questionário antes do treinamento 

2 Histórico Lean 

3 Introdução ao Lean e sistema de produção parte 1 

4 Rodada-1, simulando empresa convencional 

5 Sistema de produção – parte 2 

6 Rodada-2, Sistema de produção com técnicas e ferramentas Lean 

7 Sistema de produção – parte 3 

8 Rodada-3, Sistema de produção com Mentalidade Enxuta 

9 Passos para implementação Lean 

10 Lições aprendidas, discussão final (questionário após treinamento) 

11 Encerramento  

Fonte: Empresa D. 
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A simulação consistiu em uma sequência de bancadas para embalagem manual de 

blister de remédios acrescentado de bula e introduzidos em cartuchos, que depois de lacrados 

foram embalados em caixas de embarque e etiquetados (Figura 25). Haviam três receitas de 

remédios diferentes, sendo que os clientes puderam fazer pedidos aleatórios das três variedades. 

O departamento de planejamento da empresa simulada coletava esses pedidos e emitia ordens 

de produção para a fabricação.  

Na Figura 25 mostra a sequência do processo e os itens envolvidos na simulação de 

embalagem do medicamento. 

 

    

Figura 25: Processo da fábrica em simulação. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O treinamento iniciou com a apresentação do moderador e dos participantes. A seguir 

foi entregue cartões para que os participantes registrem as respostas das três questões de 

pesquisa para avaliar o entendimento individual sobre Lean, antes do treinamento, a exemplo 

dos treinamentos do capítulo 4:  

1. Quais são as suas expectativas do treinamento? 

2. O que você entende por Mentalidade Enxuta? E Manufatura Enxuta? 

3. Que metas de aprendizado deseja alcançar? 

A primeira parte teórica introdutória para Lean contou com: por que implementar Lean? 

e seus benefícios, o histórico, conceitos da Mentalidade Enxuta, os princípios básicos Lean e a 

Manufatura Enxuta.  

Na Figura 26 mostra a sala de aula montada e estruturada pela equipe para treinamentos 

Lean, inclusive para capacitação de BPF-Boas Práticas de Fabricação.  
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Figura 26: Apresentação da palestra em sala de aula. Fonte: Empresa D. 

 

A rodada 1 da dinâmica consistiu na simulação de uma fábrica convencional. 

Inicialmente nomeou-se os participantes para as diversas funções da operação e apoio. Com o 

auxílio das instruções de trabalhos disponíveis nos postos de trabalho. O moderador orientou a 

todos sobre cada atividade da fábrica e o funcionamento de todo o processo, assim como a 

instrução aos agentes de apoio para controlar o tempo de cada posto e a distância percorrida por 

cada colaborador. Os participantes foram orientados a atender a demanda do cliente e 

realizaram uma rodada treino de 5 minutos para praticarem a dinâmica até sua estabilização. 

Após isso, preparou-se o jogo da simulação para posição inicial. A dinâmica do jogo de 

simulação tem a duração de 30 minutos.  

Assim como em outros treinamentos da pesquisa, a rodada 1 visou demonstrar como é 

uma fábrica com gestão convencional. O chefe dessa dinâmica coordenou as atividades e 

definiu as prioridades, cada posto operou de acordo com a sua orientação e, com seu rítmo pré-

estabelecido, as partes pré-embaladas foram enviadas para posto seguinte através do 

responsável pelo abastecimento. Com isso foi possível simular a criticidade de uma atividade 

de logística interna em uma fábrica. Normalmente a situação geral dessa dinâmica de simulação 

vai agravando com muita discussão entre os postos de trabalho e o abastecimento da logística, 

muita reclamação de cliente e agitação por parte da liderança da empresa. Ao final da dinâmica, 

fez-se uma discussão do que foi visto, dos desperdícios, dos problemas e a reflexão Lean. Os 
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participantes foram reunidos em frente a quadros para apontamentos. Apontou-se os resultados 

obtidos (Figura 29, página 76) nos indicadores pré-definidos que possibilitaram a visualização 

do progresso ao se adotar princípios e técnicas Lean.  

Ao término de cada rodada, uma nova carga de teoria foi dada em sala de aula, de modo 

a construir o entendimento dos conceitos (já demonstrada na figura 24) e aplicar a teoria na 

prática nas dinâmicas. 

Na rodada 2 os participantes já puderam efetuar melhorias, conforme teoria já recebida, 

porém ainda não puderam efetuar mudança de layout, sendo que o sistema deve ser puxado e 

não mais empurrado. Assim como em outros treinamentos, dessa forma pode-se simular uma 

empresa convencional aplicando técnicas Lean em ilhas de melhorias sem que a gestão 

convencional seja modificada. Encerrada a dinâmica, fez-se novamente as discussões e a 

reflexão sobre a dinâmica e os conceitos Lean.  

Como resultados obtidos nesse treinamento da pesquisa (Figura 29, página 76), o 

atendimento ao volume de produção foi de 10% para 33%, e nenhuma ordem foi atendida dentro 

do tempo.  Houve uma melhora na produtividade em mais de 200% de 0,5 para 1,66 embalagem 

por colaborador, porém inferior à demanda do cliente.  

Em sala de aula, receberam novas teorias que ajudaram na estabilização do processo: 

5S, Gestão Visual,  TPM, Poka Yoke, Nivelamento, Sistema de reação.  

Na Figura 27 mostra o envolvimento dos participantes na montagem da proposta final 

de layout para uma fábrica Lean. 

 

Figura 27: Dinâmica da fábrica – proposta final dos participantes. Fonte: Empresa D. 
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Na rodada 3, parte final, o propósito foi demonstrar como uma empresa que adota os 

princípios Lean pode ser estruturada e seus benefícios nas operações de uma fábrica. Dessa vez 

os participantes puderam alterar os postos utilizando conceito de layout orientado ao fluxo, 

aplicaram o conceito de tempo takt, balanceamento das atividades ao longo da cadeia de valor, 

a padronização e organização, de modo a construir com sustentabilidade um processo com os 

princípios Lean. 

Assim como em outros treinamentos da pesquisa, o resultado obtido surpreende a todos, 

principalmente os mais resistentes (Figura 29, página 76), o atendimento ao volume de 

produção foi de 10% (rodada 1) para 100% (rodada final) e todas as ordens de produção foram 

atendidas em tempo. A produtividade saltou de 0,5 para 5,6 embalagem por colaborador 

(1.100%), com estoque 50% menor. 

Diferentemente da indústria automobilística, na indústria farmacêutica muitos 

participantes não estavam confiantes da aplicabilidade Lean. A grande barreira percebida foi a 

visão convencional dos participantes e a restrição a tudo que se relaciona ao atendimento às 

normas BPF (Boas Práticas de Fabricação) principalmente as normativas. Com os resultados 

obtidos se inicia uma mudança, alinhada com a forma de gestão já adotada. Mudanças essas 

amplamente divulgada por outras farmacêuticas, mesmo em caso embrionário.  

Na Figura 28 mostra o quadro de indicadores para medição da performance de evolução 

das melhorias nas três rodadas do jogo de simulação.  

 

 

Figura 28: Quadro com indicadores de performance da simulação. Fonte: empresa D. 
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Para qualidade, utilizado o indicador FPY (First Pass Yield), ou rendimento na primeira 

passada de produção. Para custo foram utilizados os indicadores: de produtividade - quantidade 

de caixas por colaborador; de quantidade de estoque; e o indicador de área ocupada. Para 

entrega, os indicadores de cumprimento da produção e prazo de entrega após o pedido do 

cliente. E na Figura 29, o apontamento do treinamento. 

 

 

Figura 29: Apontamentos e resultados de cada rodada. Fonte: Empresa farmacêutica. 

 

Após apontados os resultados, os participantes iniciam uma troca de impressões 

comparando o ocorrido na rodada-1 comparando com o ocorrido na rodada-3, ou seja, de uma 

empresa convencional com uma empresa com Mentalidade Enxuta.  

Em sala de aula para receberem a última parte teórica, apresentado os passos para a 

mudança de uma gestão convencional para uma empresa com Mentalidade Enxuta, os seus 

benefícios e dificuldades. 

Antes do encerramento, leu-se novamente as respostas de cada participante do 

questionário antes do treinamento e a cada participante foi solicitado responderem a 

questionário após o treinamento e seu depoimento. Distribuiu-se também o formulário de 

avaliação do treinamento, fornecido pela empresa pesquisada e a entrega do certificado. 

Na Figura 30, foi elaborado um fluxograma com as etapas desenvolvidas para o método 

proposto nesse treinamento.  
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Figura 30: Fluxograma da proposta do método de treinamento. Fonte: Elaborado pelo autor. 
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6. RESULTADOS OBTIDOS 

 

Foi preparado um quadro geral comparativo entre todos os treinamentos do capítulo 

quatro (empresas A, B e C) e a  proposta aplicada na empresa farmacêutica citada no capítulo 

cinco (empresa D), na última coluna apresenta-se o método recomendado pelo pesquisador para 

adotar em um treinamento de Mentalidade Enxuta, baseado nas diversas observações. 

O quadro foi dividido em dois blocos: no primeiro bloco apresenta-se como foi 

estruturado o treinamento e os tópicos Lean adotados (Quadro 15); no segundo bloco 

apresentam-se os módulos de Aprendizagem Ativa adotados, baseados nos tipos pesquisados e 

citados nos sub-capítulos 2.1.1. a 2.1.5. 

O primeiro bloco, conforme o quadro 15, demonstra: 

1- Carga horária: definido de acordo com o objetivo desejado pela empresa, quanto à 

disponibilidade de liberar os funcionários para o treinamento, o conhecimento 

desejado a ser alcançado e o produto a ser montado nos jogos de simulação.  Na 

empresa A e empresa C não houve restrição de horário e os produtos são mais 

elaborados. Na empresa B devido ao foco principal, determinado pela empresa, ser 

de melhoria continua da qualidade realizou-se em dois dias. Para a proposta de 

treinamento da empresa D, baseado na experiência das outras empresas e na 

solicitação da liderança da empresa e escolha da montagem de um produto simples, 

foi possível realizar em oito horas. Em função dos estudos, recomenda-se três dias, 

para melhor assimilação e entendimento das técnicas e benefícios ao se adotar Lean. 

2- O número de moderadores:dois moderadores em todos os treinamentos devido ao 

tempo reduzido para organização e esclarecimento das atividades dos jogos de 

simulação aos participantes. Dessa forma, adotou-se também na empresa D. 

3- Número de participantes: houve variação devido ao número de postos de trabalho 

para a montagem do respectivo produto nos jogos de simulação. 

4- Abertura e introdução: método adotado em todos os treinamentos, nesse momento 

foi extraído o conhecimento antes do treinamento, ou seja, o que cada participante 

tinha de conhecimento sobre Lean e o que ele colabora dentro da sua atividade, 

através das três perguntas pré-definidas, aplicadas nos capítulos quatro e cinco. 

5- Princípios Lean: a orientação através dos princípios básicos Lean (Valor, Fluxo, 

Fluxo Contínuo, Sistema puxado e Perfeição) conforme recomendação do 

pesquisador, foram traduzidos em princípios em que cada empresa considera como 

valores para sua organização, porém sem alterar o conteúdo original.  
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6- Técnicas e ferramentas Lean: cada empresa elencou as principais ferramentas que 

seriam apresentadas na ocasião do treinamento baseados na recomendação do 

pesquisador. Demais técnicas e ferramentas não relacionadas no quadro, foram 

consideradas como treinamentos específicos que são implementadas à medida que 

forem sendo exigidos para melhoria dos seus processos e eliminação dos 

desperdícios. 

 

Quadro 15: Comparativo entre os treinamentos Lean – primeiro bloco 

  

Fonte: elaborado pelo autor 

 

  O segundo bloco, que trata da Aprendizagem Ativa, conforme o quadro 16 demonstra: 

7- Jogos de simulação: 

7.1- jogos de simulação de um fábrica: empresa A simulou uma linha de montagem 

de parafusadeiras; empresa B simulou uma linha de montagem de canetas tinteiras; 

empresa C simulou uma linha de montagem de refrigeradores; e na proposta para 

empresa D foi a simulação de uma linha de embalagem para comprimidos, devido 

impossibilidade de manuseio de medicamentos em concordância com as Boas 

Práticas de Fabricação, conforme resolução da ANVISA, RDC-17. 

7.2- não houve aplicação de jogos de simulação em tabuleiros nessa pesquisa. 

Porém, há potencial de ser simulado em tabuleiros pré definidos para atendimento 

do mesmo objetivo. 

7.3- número de rodada da dinâmica: nas empresas A e C, foi optado em desenvolver 



81 

a transformação para uma fábrica Lean em três estágios (fábrica convencional, 

fábrica com aplicação de ferramentas isoladas e fábrica com os princípios Lean) ; 

na empresa B, optou-se em ter uma rodada a mais demonstrando que mesmo se 

adotado todas as ferramentas nem assim haveria a excelência. Por fim na empresa 

D foi optado em três rodadas, a exemplo da empresa A e C. 

8- Simulação da cadeia de abastecimento e o efeito chicote: não foi aplicado nessas 

pesquisas, porém em treinamentos específicos do sistema puxado, será de grande 

importância para enxergar os desperdícios da falta de comunicação e o efeito nos 

estoques de segurança. 

9- PBL: um dos principais métodos de Aprendizagem Ativa, Aprendizado Baseado em 

Problemas, foi aplicado consistentemente na empresa B, o problema questão foi a 

mistura de componentes para montagem de canetas, o que ocasionou em rejeição de 

uma das canetas durante a montagem. Houve uma aplicação do método resultando 

em solução do problema de modo estruturado. Na proposta não foi possível aplicar 

esse método devido falta de tempo. 

10- DFMA: na última rodada em todas as empresas os participantes puderam alterar 

toda simulação, inclusive os postos de trabalho para eliminar os desperdícios, de 

modo que conseguiram atender a demanda do cliente com sucesso, quebrando 

barreiras organizacionais, principalmente no que tange à necessidade de grande 

investimento. 

11- Quebra-cabeças: somente aplicado na empresa B, para introduzir o trabalho em 

equipe para solução de problemas. 

12- VSM: as empresas A, B e C foram realizadas o mapeamento de modo a mostrar aos 

participantes o meio de enxergarem onde estão os desperdícios que restringem o 

fluxo, priorizando e direcionando os projetos. Na proposta não foi possivel realizar 

mapeamento devido ao tempo, o treinamento específico para mapeamento foi 

realizado separadamente. Para melhor compreensão das técnicas Lean, VSM deveria 

ser aplicado dentro desse treinamento para melhor entendimento dessa ferramenta. 

13- Visita à fábrica: somente empresa B adotou esse módulo, as demais empresas não 

haviam área modelo dentro das suas unidades. O pesquisador recomenda, dentro da 

possibilidade, a visita à fábrica para melhor visualização da aplicação e benefício.   

14- Entrevistas e apresentações de profissionais: do mesmo motivo que o ítem anterior, 
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somente empresa B. O pesquisador recomenda, dentro da possibilidade, a 

apresentação de um profissional Lean, através da sua experiência, para situar os 

participantes nos pontos fortes e fracos assim como as dificuldades na 

implementação Lean. 

15- Indicadores de performance: em todas as empresas foram adotadas similarmente os 

mesmos indicadores, escolhidos para sensibilizar os participantes para a busca de 

resultados em equipe, preenchidos em todas as rodadas do jogo de simulação. 

16- Questão-problema base Peer instruction: em todas as empresas no final de cada 

rodada, o método foi aplicado para chegar ao consenso do que é desperdício e o que 

é princípio Lean visualizado em cada rodada. 

17- Exercícios práticos: em todas as empresas foram necessárias a prática conceitual de 

cálculos ou de levantamento de dados para o pleno entendimento da teoria e a 

possibilidade de aplicação no jogo de simulação. 

 

Quadro 16: Comparativo entre os treinamentos Lean – segundo bloco

 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Dessa forma, o  método de treinamento proposto, conforme capítulo 5, atingiu aos 

objetivos propostos, tornando-se a forma oficial para treinar e capacitar a todos os 

colaboradores da empresa. 

Para avaliar o nível de atendimento do treinamento, em todos os treinamentos os 

participantes responderam a questões qualitativas antes e depois do treinamento, e em resumo 

o resultado das respostas depois do treinamento foram: 

1. As suas expectativas foram atendidas? 

Respostas: houve uma uniformidade de respostas que variaram entre "atendeu a todas 

as expectativas" a "excedeu as expectativas”. 

2. O que você entende por Mentalidade Enxuta? E Manufatura Enxuta? 

Respostas: próximo de 15% dos participantes iniciaram o treinamento com 

conhecimento Lean, e 100% dos participantes terminaram entendendo Mentalidade e 

Manufatura Enxuta.  

3. As metas de aprendizado foram alcançadas? 

Respostas: a grande maioria deseja conhecer Lean para colaborar na sua implementação 

ou a prática em seu ambiente de trabalho.  

Quanto à avaliação final do treinamento (Apêndice 1) a pontuação na escala 5 

(totalmente verdadeiro), foi de 95% a 100% das avaliações, demonstrando alto grau de 

satisfação dos participantes em relação ao treinamento conduzido.  

Nessa mesma avaliação, os comentários dos participantes sobre os motivos pelo qual 

atribuíram a nota, destacou-se como: 

 Principais aspectos positivos: jogo de simulação auxilia no esclarecimento de 

conceitos teóricos; alinhamento de resultados operacionais aos objetivos; 

visualização prática dos processos e suas inter-relações na organização; 

aprendizagem com prática é mais estimulante. 

 Aspectos de melhoria: maior complexidade envolvida; material didático deve 

ser melhor estruturado; participação na dinâmica requer estímulo do moderador 

e envolvimento deve ser total para o sucesso na simulação. 

 Aspectos da organização para que o treinamento tenha sucesso: maior nível de 

conhecimento dos moderadores; requer experiência prática do tema abordado; 

maior tempo requerido na preparação e estruturação dos treinamentos; maiores 

investimentos necessários para implantação dos laboratórios de simulação de 
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jogos. 

 Aspecto da aprendizagem da situação antes e depois das ações implementadas 

dos jogos de simulação: eliminação de custos e desperdícios; redução do estoque 

em processo; variações em relação ao atendimento dos pedidos do cliente; 

melhoria da qualidade em processo e produto e necessidades de padronização da 

produção. 

Os comentários dos participantes indicam que jogos de simulação tem agregado valor e 

conhecimento aos colaboradores. A simulação e outras técnicas ocupam a maior parte do 

treinamento e isso trouxe grande satisfação aos participantes e garantiu o cumprimento de seus 

objetivos de aprendizagem. Outro ponto destacado foi a maior facilidade em se perceber as 

limitações de processos convencionais de gestão da produção (Etapa Rodada-1), face aos 

ganhos de produtividade alcançados pelas empresas que adotaram o nivelamento e sistema 

puxado (Etapa Rodada-final). No entanto, pôde-se verificar que a abordagem da metodologia 

de Aprendizagem Ativa baseada em simulação por jogos não está imune a dificuldades, 

interrupções, erros de simulação e de moderação.  
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7 CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho foi desenvolvido e demonstrado que o método de treinamento Lean, 

aplicado em diferentes segmentos da indústria automobilística, através de jogos que simulam 

um ambiente de produção e a sua forma de gestão. 

Foi aplicado em três empresas de diferentes segmentos industriais, e posteriormente 

houve um comparativo da estruturação e da aplicação dos módulos de Aprendizagem Ativa, 

com isso, gerou-se a proposta para o segmento farmacêutico, a quarta empresa, para uma 

melhor compreensão da Mentalidade Enxuta e satisfazendo o objetivo geral do trabalho de 

pesquisa.  

Esse treinamento pode ser adaptado para outros segmentos, como o de serviços, 

adequando a dinâmica para o tipo de produto final do segmento trabalhado.  

Foram atendidos também os objetivos específicos, comprovados através de entrevistas 

e questionários:  

 O conhecimento aplicado e praticado nos jogos de simulação ainda permanece na 

memória, não acontecendo o mesmo com assuntos citados na parte teórica sem a sua 

prática. Além disso, esses profissionais, quando retornam ao seu ambiente de trabalho, 

reconhecem as metodologias aplicadas e entendem seu funcionamento. Esses mesmos 

profissionais facilitam a implementação de novas ferramentas de transformação e se 

envolvem em trabalhos em equipe, sem a barreira de resistência comum em empresas 

convencionais, principalmente entre diferentes níveis de gestão.  Recheio com os 

depoimentos 

 Os participantes terminaram o treinamento com a noção mais próxima e familiarizados 

do que irão encontrar na rotina do seu dia-a-dia em um ambiente de trabalho Lean, ou 

do que pode ser alcançado se aplicado.  

 Foi proposto um método de treinamento adaptado para a indústria farmacêutica e 

aplicado em campo, onde os participantes foram entrevistados sobre o seu entendimento 

antes e após treinamento. Dessa forma, analisar o grau de melhoria da satisfação com a 

metodologia de treinamento em lean. 

 

7.1. Contribuições do estudo para a Academia e Empresas 

 

As contribuições desse estudo para a Academia e para as Empresas está em resgatar um 

método de treinamento eficaz para desenvolver conhecimento e aplicação de Mentalidade 
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Enxuta, cujo aprimoramento se deu em Empresas, devido necessidade de formar profissionais 

para atenderem às necessidades de melhoria em suas organizações.  

Espera-se que este trabalho sirva de motivação para futuros trabalhos relacionados com 

a disseminar e treinar aplicações em Lean  

 

 

7.2. Limitações do estudo 

 

A principal limitação desse estudo foi o acesso a outras empresas de diferentes 

segmentos industriais. Apesar da boa vontade dos profissionais da área do treinamento, a 

direção das empresas consultadas não permitiu o acesso ao treinamento e do material. Outra 

limitação foi estudar o conhecimento adquirido logo após a finalização do treinamento, não foi 

possivel estudar a permanência do conhecimento adquirido em seus ambientes de trabalho, 

como alternativa foi efetuada entrevistas.  

 

 

7.3. Recomendações para trabalhos futuros 

 

Dessa forma, em face dos resultados obtidos neste trabalho, pode-se verificar que existe 

um potencial para utilização de metodologias de Aprendizagem Ativa em treinamentos nas 

organizações, proponho que uma análise mais ampla deve ser conduzida visando comparar as 

vantagens e limitações das metodologias de Aprendizagem Ativa em relação as metodologias 

tradicionais, quando aplicadas em treinamentos nas organizações. Um outro ponto a ser 

considerado é se o aprendizado foi a dos outros módulos (entrevistas, visitas a fábrica, etc.) ou 

da própria dinâmica de simulação. 
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APÊNDICE 1:  

Avaliação do treinamento - Essa avaliação de Treinamento é anônima! 
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 (1) (2) (3) (4) (5) 

1. O conteúdo do aprendizado foi prático e interativo (Ex.: Devido ao Treinador no 

presencial)? 

Comente sobre a resposta: 

 

     

2. Para este Treinamento foram utilizados métodos adequados para transmitir o 

conteúdo (abordagem, mídia, materiais, uso de ferramentas)?  

Comente sobre a resposta: 

 

     

3. O material do aprendizado pode ser usado como referência no futuro? 

Comente sobre a resposta: 

 

     

4. A duração do Treinamento foi adequada?  

Comente sobre a resposta: 

 

     

5. O equipamento e condições (Ex.: local de realização, tecnologia, acesso, vídeo, 

áudio, navegação, apoio, ...) foram adequados? 

Comente sobre a resposta: 

 

     

6. Acomodação e alimentação foram satisfatórias? 

Comente sobre a resposta: 

 

     

7. Os objetivos do aprendizado do Treinamento foram transparentes / inteligíveis e os 

conteúdos foram orientados para isso?  

Comente sobre a resposta: 

 

     

8. Impressão geral. Eu estou satisfeito com o Treinamento? 

Comente sobre a resposta: 

 

     

Perguntas adicionais      

1. Eu particularmente gostei bastante (tópicos, métodos, condições, benefícios, …):  

 

2. Eu não gostei de modo algum (Os seguintes assuntos/métodos tiveram pouco ou nenhum uso para meu 

trabalho, …): 

 

 

3.  Comentários adicionais (Ex.: relativos à forma da organização do Treinamento como um todo, a 

composição do grupo, o conhecimento prévio exigido dos participantes, o número de participantes ou o 

ambiente durante o Treinamento, ...):  
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APÊNDICE 2:  

Questionário utilizado na entrevista 

1. Dados Pessoais 

1.1 Qual sua faixa etária? 

( ) 18 – 28 anos  ( ) 29 – 39 anos  ( ) 40 – 50 anos  ( ) Acima de 50 anos  

1.2 Sexo 

 ( ) Feminino   ( ) Masculino 

2. Atividade Profissional e experiência Lean 

2.1 Qual seu cargo na empresa? 

 

2.2 Quanto tempo trabalha na organização? 

( ) 0 – 5 anos  ( ) 6 – 10 anos     ( ) 11 – 15 anos  ( ) 16 – 20 anos          ( ) > 20 anos 

2.3 – Conhece ou já ouviu falar dos princípios do Lean? 

Não conheço (1) (2) (3) (4) (5) Conheço Muito Bem  

2.4 – Já realizou algum curso (online ou presencial) sobre o Lean  

( ) Não ( ) Sim  

2.5 – quantos anos de experiência em Lean? 

( ) 0 – 3 anos  ( ) 4 – 6 anos     ( ) 7 – 9 anos  ( ) 10 – 12 anos          ( ) > 12 anos 

3. Lean na Organização 

3.1 Qual o nome da empresa onde trabalha? (Será mantido em sigilo. Apenas utilizado para 

contagem na pesquisa) 

 

3.2 São utilizados conceitos e fundamentos do Lean na Organização?  

            ( ) Não ( ) Sim 

3.3 A organização já teve que reestruturar a implantação ou aproximação da abordagem Lean 

em alguma área por algum motivo? 

( ) Não ( ) Sim 

3.4 Caso a resposta da questão 3.3 for “Sim”, quais as maiores barreiras encontradas à 

abordagem Lean na organização? ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

4. Treinamento para difusão dos princípios Lean 

4.1 Estruturação do treinamento: Instrutores 

Quem dá o treinamento ? __________________________________________________ 

(Dpto técnico/consultoria/externo/etc) 

Quantas pessoas necessárias para dar o treinamento? _______ 

Quantas pessoas  estão habilitadas para dar o treinamento? ________ 

E foram treinadas em moderação e metodologias de Aprendizagem Ativa? 

( ) Não ( ) Sim 

4.2 Estruturação do treinamento: Local 

Qual a duração do treinamento e em que período? _________ (horas/dias) 

Onde acontece o Treinamento? ___________________ (Sala de aula/Laboratorio/Salao/etc) 

4.3 Treinamento  

Como é o sistema de avaliação antes e após o Treinamento de Lean?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Quais as técnicas e ferramentas Lean são desenvolvidas/abordadas no treinamento? 

(  ) 5S   (  ) Gestão Visual   (  )A3   (  )TPM   (  )Hoshin Kanri   (  )VSM  (  )Reação rápida      

(  )Cadeia de Ajuda  (  )Solução de Problemas  (  )Heijunka  (  )Kaizen  (  )Trabalho Padrão     

(  )Setup rápido  (  )Sistema Puxado  (  )Fluxo contínuo  (  )Takt Time  (  )Andon   (  ) Poka 

Yoke   (  )Ferramentas da qualidade (  ) outros ____________________________________ 

 

Existe dinâmica prática/ jogos de simulação? Como é a dinâmica prática? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Tem indicadores para medir evolução do aprendizado/resultado dos participantes nessa 

dinâmica? Como é essa avaliação? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

4.4 Pos-treinamento quais são as oportunidades e pontos vulneráveis a serem melhorados do 

treinamento? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Qual o retorno na função do treinado após o treinamento?  

 

_________________________________________________________________________ 

 

5. Informações para contato 

Gostaria de deixar um contato (e-mail ou telefone) para receber uma cópia desta pesquisa? 

 

 

 


