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RESUMO 

Apesar de mais de um século depois do início do Fordismo, o advento do Toyotismo 

possibilitou melhores resultados do que o modelo proposto por Ford. O Fordismo é adotado por 

muitas empresas ao redor do mundo, porém com algumas características do Toyotismo. O 

presente trabalho apresentou e avaliou, por meio de estudo de caso, como uma organização de 

caráter Fordista, em busca de competitividade, implementou ferramentas Toyotistas, e se essa 

implementação foi geradora de resultado positivo ou não. Para este estudo foi analisada uma 

fábrica de cânulas de aço inox com foco nos três processos iniciais, devido às suas criticidades. 

O estudo analisou o que foi feito pela organização buscando expor os principais motivos de 

sucesso e fracasso de cada ferramenta implementada, bem como o resultado final da 

implantação. Como resultado, chegou-se à conclusão que implementar o sistema Toyotista não 

é apenas aplicar suas ferramentas, como foi feito pela organização objeto de estudo, pois os 

resultados alcançados não se mostraram satisfatórios. 

 

 

 

Palavras-chave: Fordismo, Toyotismo, Cânulas. 
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ABSTRACT 

Despite more than a century after the onset of Fordism, the advent of Toyota Production System 

brought better results than the model proposed by Ford. Fordism is adopted by many companies 

around the world, but with some characteristics of The Toyota Way. This work presented and 

evaluated, through a case study, how a Fordist organization, in search of competitiveness, 

implemented tools of Toyota Production System, and whether this implementation was positive 

or not. This study analyzed a stainless steel cannula factory, focusing on the three initia l 

processes, due to their criticalities. The study looked at what the organization accomplished, 

seeking to expose the main reasons for success and failure of each tool implemented, as well as 

the outcome of deployment. The study concluded that the implementation of a Toyota 

Production System is not limited to the application of its tools, as observed in the organiza t ion 

under study where results were not satisfactory. 

 

Keywords: Fordism, Toyotism, Cannula 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Apesar de Fordismo e Toyotismo serem estudados separadamente tanto no estudo 

regular quanto no superior, a realidade de algumas organizações não é extremamente disjunta 

como estudado. Nos dias de hoje, tendo passado quase sessenta anos do surgimento do 

Toyotismo e mais de cem anos do surgimento do Fordismo, é praticamente impossíve l 

encontrar empresas exclusivamente Fordistas ou Toyotistas.  

Conquanto sendo abordados separadamente, o Toyotismo, idealizado por Eiji Toyoda, 

foi criado após Kiichiro Toyoda estudar profundamente a indústria automotiva americana e 

visitar algumas vezes a Ford Motor Company em Detroit, Michigan (OHNO, 1997), ou seja, 

existe uma relação entre esses dois modelos de produção.  

O modelo de produção Fordista, que teve início em 1914, é um modelo de produção 

em massa que revolucionou a indústria do automóvel. Segundo Tenório (2011) esse modelo, 

pautado em três princípios definidos por Henry Ford – Intensificação, Economicidade e 

Produtividade – tinha por foco reduzir ao máximo os custos de produção e assim maximizar os 

lucros.  

O auge desse modelo de produção se deu no apogeu do capitalismo, entre os anos de 

1950 e 1970 (BOTELHO, 2000 apud CASTRO, 2008). Porém, dada a rigidez do modelo de 

gestão, a crise do petróleo e a entrada de competidores japoneses o modelo de produção em 

massa entrou em crise, sendo substituído paulatinamente pela manufatura enxuta do Sistema 

Toyota de Produção.  

Já o Sistema Toyota de Produção (STP), também chamado de acumulação flexíve l, 

teve início após ao final da segunda guerra mundial, onde o Japão, após perdido a referida 

guerra precisava se reerguer rapidamente. Para tal, a Toyota Motor Company concentrou-se na 

redução de desperdícios por meio de dois pilares – Just-in-Time e a autonomação ou jidoka 

(OHNO, 1997). Esse modelo vigora até os dias de hoje. Porém, as organizações têm muita 

dificuldade em alcançar os resultados obtidos pela Toyota.  

Embora ambos os métodos de produção tenham surgido no ramo automotivo, com o 

surgimento da globalização o mercado se tornou cada vez mais competitivo para organizações 

de diversos ramos de atuação. Dessa forma, é possível encontrar empresas que possuem traços 

de produção Fordistas com forte presença de ferramentas Toyotistas, por exemplo.  
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Neste contexto o trabalho em questão apresenta como uma fábrica de produtos médico-

hospitalares com forte aplicação de um modelo Fordista faz uso de ferramentas Toyotistas para 

sua gestão interna e melhoria de seus resultados, buscando assim manter sua competitividade 

no mercado mundial. Este trabalho buscou também discutir o que foi feito pela organização e 

como as ferramentas aplicadas dialogam com o STP e se esta abordagem é ou não eficiente na 

busco pela eficiência sobre os preceitos do Toyotismo.  

1.2 JUSTIFICATIVA 

Com a ascensão do STP (Sistema Toyota de Produção), muitas organizações buscaram 

e ainda buscam incorporar esse sistema. Entretanto, buscar adotar o pensamento Toyotista e 

suas ferramentas não garante o sucesso e competitividade.  

Esse trabalho apresenta uma organização, com forte presença do Fordismo, e que há 

mais de dez anos busca implementar sistema de produção enxuta. 

A empresa foi escolhida para o este trabalho pois a autora desempenhou atividades de 

estágio nessa fábrica e identificou a oportunidade de desenvolvimento deste trabalho. 

O mercado em que a empresa está inserida faz com que esta busque diferentes meios 

para se mostrar competitiva sem reduzir a qualidade. Dessa forma, a organização viu nas 

ferramentas de Lean Manufacturing um meio de alcançar melhores resultados e assim se tornar 

mais competitiva. Entretanto, sabe-se que essa mistura de práticas pode não trazer bons 

resultados, como o caso apresentado nesse trabalho. 

1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

Este trabalho avalia a de implantação de ferramentas Toyotistas por uma empresa com 

forte presença do sistema Fordista de produção. Essa fábrica produz cânulas de aço inox, que 

futuramente irão compor agulhas e cateteres hospitalares. O presente trabalho foca apenas nos 

processos onde, segundo as taxas de perda, mais ocorrem desperdícios, sem levar em 

consideração outros processos da empresa. Tais processos são descritos mais detalhadamente 

no capítulo 3. O período analisado compreende os anos de 2002 até 2014, pois foi nesse período 

que a organização iniciou a implantação de ferramentas do sistema Toyotista. Os dados 

analisados foram obtidos através da ferramenta que analisa a variação de consumo da fábrica. 
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Nessa ferramenta é possível analisar quais foram as perdas em cada processo e o impacto 

financeiro das perdas associadas.   

1.4 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

O objetivo global desse estudo é avaliar, mediante um estudo de caso específico, se a 

aplicação de práticas Toyotistas geraram ou não resultados positivos no sistema Fordista de 

produção da empresa objeto de estudo.  

Como objetivos específicos, destacam-se:  

• A avaliação das ferramentas implantadas pela organização; 

• Comparação das perdas de processo entre as perdas de produção antes, durante 

e após a implementação das ferramentas; 

• Levantamento dos fatores de sucesso ou insucesso da implementação do 

sistema enxuto de produção. 

 

1.5 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

Para desenvolvimento do trabalho foi utilizada a seguinte metodologia. 

Inicialmente foi feita uma revisão bibliográfica sobre os modelos Fordista e Toyotista 

de produção, abordando também, as dificuldades de se implantar um sistema enxuto. Em 

seguida, dados foram levantados junto a empresa, para que fosse possível a análise dos 

resultados da implantação de práticas enxutas. As taxas de perdas anteriores à implantação da 

prática Toyotista e posteriores à mesma, foram então comparadas em termos de eficiência do 

processo e níveis de qualidade alcançados. Finalmente, concluiu-se os motivos do sucesso ou 

fracasso na implantação de práticas Toyotistas na empresa em questão. 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho é composto por quatro capítulos e uma conclusão.  

O primeiro abordando aspectos introdutórios deste trabalho tais como justificat iva, 

escopo, objetivos e estrutura.  
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O segundo destinado a descrição dos modelos Fordista e Toyotista com ênfase nas 

práticas existentes na empresa-objeto de estudo.  

Em seguida, o terceiro capitulo delineará sobre o modelo Toyotista e as práticas 

encontradas na organização.  

O quarto capítulo apresentará e discutirá os resultados alcançados pela organização. E, 

por fim, o ultimo capitulo foi designado para conclusão de todo o estudo. 
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2. OS MODELOS FORDISTA E TOYOTISTA DE PRODUÇÃO 

2.1 O MODELO FORDISTA DE PRODUÇÃO 

O modelo Fordista, de acordo com Mancebo (2002) o Fordismo tem por data inic ia l, 

simbólica, 1914. Ano em que Ford modificou a linha de montagem de sua fábrica de 

automóveis em Michigan, USA.  

Segundo Botelho (2000) o Fordismo pode ser visto como a aplicação dos princíp ios 

da administração científica de Taylor associados a produção e o consumo de massa. Porém, há 

quem discorde de parte dessa afirmação. Tenório (2011, p. 1151) afirma que o Fordismo é um 

“método de organização da produção e do trabalho complementar ao taylorismo” e que este 

sistema de produção é caracterizado pelo emprego de mão-de-obra especializada sob técnicas 

repetitivas de produção. Ou seja, o trabalho nesse sistema de produção pode ser considerado o 

dividido, repetitivo, em cadeia, e contínuo. Podendo-se dizer que há alienação do processo 

produtivo.  

Para melhor entendimento o sistema de produção Fordista, Filho (2006) afirma que tal 

sistema se fundamenta na linha de montagem acoplada a uma esteira rolante, e é esta que dita 

o ritmo de produção visando a produção em massa. As operações executadas pelos 

trabalhadores são velozes e extremamente simples. Os trabalhadores eram submetidos à forte 

disciplina e caso desrespeitassem alguma regra eram submetidos à punição. Tudo isso visava 

reduzir os desperdícios de tempo e dinheiro. Filho ainda completa dizendo que, segundo Ford, 

o trabalhador merecia receber uma compensação pela alienação e repetitividade do seu trabalho. 

Foi então que Ford instaurou uma nova forma de tratamento da mão de obra. Regularizando a 

jornada de trabalho para oito horas diárias, o salário de cinco dólares diários e o “compromisso 

Fordista” (uma série de benefícios sociais). Todas essas iniciativas tinham por objetivo motivar 

o trabalhador a realizar suas tarefas com apreço “deixando de lado as insatisfações vindas de 

um trabalho que foi descrito como monótono, insalubre e extremamente repetitivo, onde sua 

participação e sua capacidade criativa eram tolhidas ao máximo”(FILHO, 2006, p.2). Com o 

aumento dos salários, Ford trocou rotatividade pela retenção e atração de melhores mecânicos, 

e assim reduziu custos de turn-over. (FONSECA, 2013) 

Todas essas medidas foram resultado de três princípios adotados por Ford 

(FERNANDES, 2015):  
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• Princípio da Intensificação: que consiste na redução do tempo de produção com 

emprego imediato de equipamentos e matéria-prima, com o objetivo de disponibilizar mais 

rapidamente o produto para o consumo do mercado. 

• Princípio da Economicidade: Reduzir o volume de matéria prima em 

transformação, o estoque em processo. Isso permitiu que a Ford recebesse o pagamento pelo 

produto vendido antes do “prazo de pagamento da matéria-prima adquirida, bem como do 

pagamento de salários. A velocidade de produção deve ser rápida. Diz Ford, em seu livro: "O 

consumidor, na Terça-feira, à tarde".” (FERNANDES, 2005, p.1) 

• Princípio da Produtividade: onde buscava-se aumentar a capacidade de produção 

do operador por meio da especialização da linha de montagem.  

Todas as modificações propostas pelo modelo Fordista foram além do sistema de 

produção. Tais modificações afetaram o sistema de consumo, como afirma Ribeiro (2015). 

Todos os benefícios do compromisso Fordista proporcionaram o aumento nos padrões de 

consumo e a manutenção desse padrão “era fundamental para alimentar o crescimento da 

indústria de massa” (RIBEIRO 2015, p. 70). 

O auge do Fordismo se no período pós-guerra, entre os anos de 1950 e 1960, período 

caracterizado pelo estado Bem-Estar Social. (BOTELHO, 2000 apud CASTRO, 2008). Seu 

declínio se deu na década de 70 por diversos fatores, dentre eles: a crise do petróleo, 

concorrência japonesa e a ascensão de governos conservadores Reagan nos EUA e Thatcher na 

Inglaterra, segundo Botelho (2000 apud Castro, 2008). 

Com o que foi dito é possível destacar que o Fordismo com a produção em massa, o 

trabalho contínuo, especializado, pouco qualificado, disciplinado e monótono modificou a 

indústria e a sociedade de seu tempo. Mesmo após a década de 70 a maioria das empresas se 

valem de práticas e princípios propostos por Henry Ford para se manterem competitivas.  

O sistema Fordista proporcionou diversas vantagens para as empresas que adotaram 

esse modelo. As organizações que aderiram o proposto por Ford, reduziram os custos unitár ios 

de fabricação e assim expandiram suas produções vertiginosamente. Porém, este modelo possui 

seus contrapontos, embora este tenha sido um modelo bom para os empresários que lucraram à 

época, o sistema de produção era empurrada o que tinha como consequência estoques de 

matéria prima e produto final o que exigiam instalações maiores, aumentando o custo fixo. Para 

os funcionários, o modelo também tinha suas ressalvas. Esses não recebiam mais qualificação, 

o trabalho era monótono, insalubre e repetitivo, onde o operador era uma extensão da máquina.  
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2.2 O MODELO TOYOTISTA DE PRODUÇÃO 

O Sistema Toyota Produção (STP) surgiu no Japão após a segunda guerra a partir da 

necessidade. Em 1945, com a rendição japonesa e o fim da segunda grande guerra, Toyoda 

Kiichiro (1894 - 1952), então presidente da Toyota Motor Company, previu que se não 

alcançasse os níveis de produção americanos a indústria automobilística japonesa estaria fadada 

ao fracasso. A partir disso, com a necessidade de se manter competitivo no mercado, Toyoda 

Kiichiro propôs o desafio de alcançar os padrões americanos em apenas três anos. O que seria 

muito difícil, pois a situação japonesa não era favorável, dado todo o contexto histórico e, como 

mencionado por Ohno (1997), a indústria automotiva nipônica, comparada a americana, era 

extremamente ineficiente. Os americanos produziam de nove a dez vezes mais do que os 

japoneses.  

“Isto significava que um trabalho que então estivesse sendo feito por 100 

trabalhadores teria que ser feito por 10. (...) Por certo os Japoneses estavam 

desperdiçando alguma coisa. Se pudéssemos eliminar o desperdício, a produtividade 

deveria decuplicar. Foi esta ideia que marcou o início do atual Sistema Toyota de 

Produção.” (OHNO, 1997, p 25). 

 

Como o foco em eliminar o desperdício o STP é pautado, como dito por Ghinato 

(1996) em dois pilares, Just-in-Time e a autonomação ou jidoka. 

• Just-in-time (JIT): Ghinato (1996) afirma que operacionalmente, JIT denota 

que cada processo será abastecido com os itens e as quantidades corretas no tempo e lugar 

exatos. Assim, JIT “é um método para se adaptar a mudanças ocasionadas por problemas e por 

mudanças na demanda ao fazer com que todos os processos produzam os bens necessários no 

tempo necessário e nas quantidades necessárias.” (MONDEN, 2012, p.35).  

Para isso, todos os processos devem estar precisamente sincronizados, ou seja, a 

produção será, ao contrário do que ocorre no Sistema Fordista de Produção, puxada. Aliás, 

produção puxada é uma das principais características do JIT, como afirma Soares (1998, p.4), 

juntamente com a “produção em lotes pequenos, estoques reduzidos, lead-times reduzidos, 

layout celular, mão-de-obra multifuncional, busca da obtenção do defeito zero. “.  

No sistema de produção puxada quem determina o início a produção é a última etapa 

do processo, como exposto por Tardin (2001), esse sistema elimina a necessidade de programar 

todas as etapas de produção, como é feito na produção empurrada. A figura 01 auxilia na 

compreensão da diferença de produção puxada e empurrada. A determinação do que será 
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produzido segue um sistema de sinalização que atrela todas as operações. O Kanban é um 

método para essa sinalização.   

 

Figura 1 – Produção Empurrada x Produção Puxada 

Fonte: Matias (2016) 

 

• Autonomação: Autonomação ou automação com toque humano, ou máquinas 

providas de inteligência humana (OHNO, 1997). Surgiu nos teares de Sakichi Toyoda em 

meados de 1926, onde o tear parava de funcionar quando identificava alguma falha, como por 

exemplo um fio rompido. Esse conceito, possibilitou que várias máquinas fossem supervisiona das 

simultaneamente, reduzindo custos com mão-de-obra e aumentou a produtividade. 

Para o STP a autonomação ou jidoka, segundo Monden (2012, p.220) “trata-se de uma 

técnica usada para detectar e corrigir defeitos de produção que incorpora um mecanismo para 

detectar anormalidades ou defeitos e um mecanismo que interrompe a linha ou funcionamento 

da máquina.”. Esse conceito está mais ligado a autonomia do que a automação, pois permite 

que o operador ou à máquina interrompa o processo sempre que detectar qualquer anormalidade 

(GHINATO, 1996).  Segundo Antunes at al (2008) autonomação é um processo de 

transferência progressiva e contínua do trabalho manual e cerebral para a máquina.  

Da Silva & Selito (2010) afirmam que a autonomação foi de encontro à lógica proposta 

por Taylor na administração científica, de um homem por posto de trabalho. Segundo Antunes 

at al (2008) a redução do vínculo da máquina em relação ao homem é consideraoa o princíp io 

fundamental da autonomação. Carminati (2017) o ainda expõe que a autonomação está 

diretamente relacionada a dois tipos de desperdícios significativos, o de superprodução e de 

produção de produtos defeituosos, além disso Monden (2012) alega que na Toyota a 

autonomação sempre envolve controle de qualidade. 



18 

 

Liker (2006) determinou os 14 princípios que impulsionam as técnicas e ferramentas 

do Sistema Toyota de produção. São eles: 

 

a) Basear as decisões administrativas em uma filosofia de longo prazo, 

mesmo que em detrimento de metas financeiras de curto prazo: A Toyota 

entende que sua missão está além do lucro mercadológico, consiste em 

contribuir para o crescimento do país, para a estabilidade e bem estar dos seus 

membros e, por fim, para o crescimento da empresa; 

b) Criar um fluxo de processo contínuo para trazer os problemas à tona: A 

produção enxuta buscar atingir o fluxo contínuo através da redução do leadtime. 

Para o fluxo contínuo o fluxo requer uma velocidade específica para que não 

haja superprodução nem estoque em processo. Para isso, é necessário um 

indicador para o ritmo de produção: o takt-time. Que consiste na razão entre o 

volume da demanda do cliente e o tempo disponível de trabalho. 

 

c) Usar sistemas “puxados” para evitar a superprodução: Como estoque é 

uma fonte de desperdício, o Sistema Toyota de Produção busca eliminá- la por 

meio do sistema puxado de produção, onde somente são produzidas as peças 

depois que se tem demanda do cliente. 

 

d) Nivelar a carga de trabalho: Para Liker (2006) existem 3 três princíp ios 

japoneses indispensáveis ao nivelamento da produção. São eles:  

a. Muda: atividades desnecessárias que aumentam o leadtime, causados 

por movimentos que não agregam valor; 

b. Muri: Sobrecarga, seja de funcionários ou equipamentos. Essa 

sobrecarga pode levar a situações inseguras, interferir na qualidade do 

produto gerando interrupções e defeitos; 

c. Mura: Desnivelamento da produção resultante dos princípios expostos 

anteriormente; 

 

e) Construir uma cultura de parar e resolver problemas, para obter a 

qualidade desejada logo na primeira tentativa: Isso através da autonomação, 

já exposta neste capítulo;  
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f) Tarefas padronizadas são a base da melhoria contínua e da capacitação 

dos funcionários: Na Toyota a padronização dos processos vai além do 

mapeamento e registro do passo-a-passo do processo.  Para o STP a 

padronização é composta por três elementos:  

a. Takt-time: tempo necessário para concluir um trabalho, adequado ao 

ritmo de demanda do cliente. Ou seja, o ritmo de produção.  

b. Kaizen: Definido como melhoria contínua. A padronização dos 

processos permite que estes sejam analisados continuamente e haja 

esforços para melhora continuamente. Shigeo (2010 apud Feltrin 2015) 

afirma que existem “quatro finalidades do Kaizen: aumentar a 

produtividade, melhorar a qualidade, reduzir o tempo e o cortar custos, o 

que leva à eficiência da produção”; 

c. Valorização do trabalhador: É o trabalhador que está continuamente 

em contato com o processo. Dessa forma, deve-se fomentar a liberdade 

de inovação e pensamento criativo, e principalmente ouvir o chão-de-

fábrica.  

 

g) Usar controle visual para que nenhum problema fique oculto: É possível 

destacar como controle visual o sistema Kanban – já explicado anteriormente 

– e o programa 5S. Programa definido por cinco sensos que tem por objetivo 

aumentar produtividade e organização, e a diminuição dos desperdícios. Feltrin 

resume os cinco sensos em:  

a. seiri: classificação dos itens, descartando o que for desnecessário; 

b. seiton: Senso da organização. Determinação do local adequado de cada 

item; 

c. seiso: Limpeza. Além de limpar é não sujar. A limpeza facilita o 

processo de inspeção que expõe condições anormais e predisposição a 

falhas, principalmente em equipamentos; 

d. seiketsu: Padronização. Consiste na manutenção dos sensos expostos 

anteriormente;  

e. shitsuke: Através da disciplina mantém o ambiente de trabalho estável 

e de propicia a melhoria contínua; 
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h) Usar somente tecnologia confiável e plenamente testada que atenda aos 

empregados e processos: O importante é uma tecnologia que funcione, 

independentemente de ser de última geração ou não. É neste princípio que ao 

Toyotismo americano falha em suas fábricas; 

 

i) Desenvolver líderes que compreendam completamente o trabalho, vivam 

a filosofia e a ensinem aos outros: A Toyota prefere desenvolver seus líderes 

à busca-los no mercado. Isso ocorre porque, o papel do líder na Toyota é apoiar 

a cultura da empresa proporcionando um ambiente organizacional de 

aprendizado contínuo;  

 

j) Desenvolver pessoas e equipes excepcionais que sigam a filosofia da 

empresa: Os funcionários devem ter incorporado a cultura da empresa e saber 

sobre todo o processo, sendo empregados multifuncionais, trabalhando entre 

excelência individual e a eficiência da equipe. Para ter sucesso nesse princíp io 

é necessária uma liderança apta a sua função, o líder deve saber lidar com a 

difícil dinâmica social de trabalhar em equipe, desenvolvendo o papel, metas, 

normas e estrutura dos demais membros da equipe. Por isso, como dito no item 

anterior, a Toyota presa por desenvolver seus líderes; 

 

k) Respeitar sua rede de parceiros e de fornecedores, desafiando-os e 

ajudando-os a melhorar: A qualidade dos produtos também está vinculada a 

qualidade da matéria-prima. Além disso, para que seja possível a produção 

just-in-time, os fornecedores devem estar integrados à organização, dessa 

forma, a Toyota busca ter parcerias fortes para crescerem juntos; 

 

l) Ver por si mesmo para compreender completamente a situação: A 

primeira providência a ser tomada quando ocorre um problema é saber 

exatamente o que está acontecendo, compreender o ocorrido, e aí então, buscar 

soluções; 

 

m) Tomar decisões lentamente por consenso, considerando completamente  

todas as opções; implementá-las com rapidez: Na Toyota, o caminho até a 
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decisão é tão importante quanto à sua qualidade. O processo de tomada de 

decisão na Toyota é radicalmente diferente de outras empresas: é lento, 

detalhado e burocrático. Porém, geral resultado. A Toyota busca compreender 

a origem e a causa sistemática do problema, se valendo de ferramentas como 

os “cinco porquês”; 

 

n) Tornar-se uma organização de aprendizagem pela reflexão incansável e 

pela melhoria contínua: para a Toyota erros são oportunidades de 

aprendizado. É necessário identificar a causa-raiz dos problemas e buscar ações 

– se valendo do princípio anterior – para não permitir que o erro seja recorrente. 

A Toyota tem foco na solução, ou seja, busca resolver o problema e não o 

responsável pelo mesmo; 

 

Apesar de ter surgido no pós-guerra o Sistema Toyotista de Produção só chamou a 

atenção do mundo após a crise do petróleo em 1973, quando várias empresas passaram por 

problemas decrescendo o lucro a zero. Porém na Toyota, segundo Ohno, o impacto foi diferente, 

tudo devido ao STP estar bem implantado na organização (OHNO, 1997). 

O Sistema Toyota de Produção foi idealizado e implantado na Toyota a mais de setenta 

anos. O sucesso desse sistema de produção é relatado por diversos autores e a sua aplicabilidade 

vai além da indústria automotiva, podendo ser aplicado em indústrias aeroespaciais, de bens de 

consumo, metalurgia e produtos industrializados.  

O modelo Toyotista de produção com o modelo de produção just-in-time e sua 

produção puxada, quase não há desperdício, pois os só se produz o necessário e, com isso, os 

estoques de matéria-prima, inventário e produto acabado são menores. Os trabalhadores são 

flexíveis e bem treinados, o que tem por resultado uma produção é mais rápida e de melhor 

qualidade. Porém, não é um modelo simples de ser implementado. Exige uma gestão forte com 

participação de todos os funcionários e estudos contínuos sobre demanda, principalmente. Para 

a mão-de-obra, segundo Gounet (1991 apud Silva 2009), o trabalho repetitivo, simples, 

desmotivante e embrutecedor desaparece. Porém a situação não melhorou muito, pois como o 

trabalhador é flexível isso pode acarretar em jornada de trabalho e direitos também flexíve is. 

Os níveis de cobrança o que segundo Silva resulta em extensão da jornada de trabalho e uma 

pressão contínua. 
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2.3 A IMPLANTAÇÃO DE PRATICAS TOYOTISTAS POR UM SISTEMA FORDISTA 

Gounet (1999) afirma que o modelo Toyotista está mais apto a enfrentar crises 

econômicas e de saturação de mercado do que outros modelos de produção. Para chegar a essa 

conclusão o pesquisador se vale da declaração de Ohno (1989) que firma não se atrever a dizer 

qual modelo é o melhor, porém o modelo Toyotista se adapta melhor a economias de 

crescimento lento.  

O mesmo autor também disserta sobre a pressão colocada pela Toyota aos seus 

concorrentes, pois esta está mais adaptada às crises econômicas e as mudanças tecnológicas. 

Para encarar essa concorrência, existem, segundo o pesquisador, quatro alternativas, são elas:  

a) Admitir a derrota e fechar as portas. Decisão tomada em última instância.   

b) Apelar para medidas protecionistas via elevação de barreiras alfandegárias. O 

que seria viável quando se fala da indústria do automóvel, devido a sua 

importância para a economia.   

c)  Mudar de nicho de mercado. No caso do automóvel, partir para a produção de 

carros de luxo e esportivos.   

d) Adaptar-se à nova concorrência imitando o sistema. O que se torna a mais 

viável. E é sobre está medida que este trabalho aborda.  

Essa adaptação não é considerada simples, muito pelo contrário, é bem complexa. 

Gounet (1999) coloca em seu trabalho, o que aconteceu com a General Motors (GM) em 1975. 

Que após a identificação da ameaça japonesa a GM enviou seus especialistas ao Japão para 

investigar o que havia de tão especial na Toyota. Na volta, os especialistas levaram à GM os 

Círculo de Controle de Qualidade (CCQ), que juntamente com todo o sistema Toyota, 

aumentam a confiabilidade dos carros. E que sem o sistema citado os CCQ são abandonados e 

não geram os resultados esperados. E foi isso que aconteceu com a General Motors.  

O que aconteceu com a GM em 1975 e com muitas empresas à época, continuou 

acontecendo. É inegável dizer que o modelo da Toyota gera resultados, porém, as organizações 

que tentam imitar o modelo confundem suas ferramentas e práticas com todo o Sistema Toyota 

de Produção. O que dificulta ou torna praticamente impossível para quem busca 

implantar/aperfeiçoar o próprio sistema de produção. Pois, apenas com as ferramentas e práticas 

não é possível estabelecer um fluxo de produção meticulosamente roteirizado e com operações 

flexíveis e processos desafiados a atingir melhor desempenho.  (SPEAR & BOWEN, 1999). 
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O insucesso não está diretamente ligado a disciplina da cultura japonesa admirada por 

todo o mundo, o insucesso na implantação do STP e o fracasso na reprodução do desempenho 

não é uma exclusividade ocidental, pois como continuam Spear & Bowen (1999), outras 

empresas também japonesas, como a Nissan e Honda, que são do mesmo ramo de atuação da 

Toyota, possuem padrões inferiores comparados aos padrões da empresa de Kiichiro Toyoda, 

padrões estes, difundidos por todas as Toyota’s espalhadas pelo mundo. 

Vale a pena ressaltar, que o Sistema Toyota de Produção, se aperfeiçoou por mais de 

cinquenta anos, como complementa Spear & Bowen (1999), a filosofia Toyota já está tão 

incorporada pelo empresa e força de trabalho que se torna difícil estes explicarem o STP de 

forma clara e articulada, o que também dificulta a reprodução.   

Barbosa (2015) expõem seis dificuldades encontradas pelas organizações na 

implantação do sistema enxuto de produção. São eles:  Planejamento da Implantação, o 

nivelamento da produção, o envolvimento da alta gerencia, a resistência da força de trabalho, a 

proximidade com fornecedores e foco equivocado na redução de custos.  

A implantação de um sistema enxuto deve ser vista como um projeto onde a etapa de 

planejamento é de extrema importância. Quando este não é feito de maneira adequada, 

anomalias acontecem e a organização tem dificuldade de identificar onde está o problema. Em 

virtude disso a organização começa a crer que o problema está na filosofia, ou nas ferramentas 

da Manufatura Enxuta e concluem que este sistema não é aplicável a sua organização.  

Outro desafio levantado pelo pesquisador é a dificuldade que a empresa encontra em 

nivelar a produção, pois como as organizações não detém o controle de produção. O que 

acarreta em efeito rebote, ou seja, o nivelamento de produção, nesse caso, gera desperdícios e 

estoques.  

Barbosa (2015) chama a atenção para o papel da alta gerencia que deve estar motivada 

e empenhada na implantação da manufatura enxuta para que este espírito seja cascateado para 

a força de trabalho. Porém, dada a cultura ultrapassada da organização esse envolvimento nem 

sempre acontece. Além do comprometimento da alta gerencia, esta peca pela impaciência. Pois 

essa almeja uma implantação rápida para que os resultados sejam visualizados, porém este 

sistema tem implantação lenta e requer tempo até atingir nível maduro e gerador de resultados 

expressivos. Outro ponto está diretamente vinculado à cultura Fordista predominante, onde o 

operador é uma extensão da máquina, e em suma, é pago para trabalhar e não para pensar. Já 

no sistema enxuto os empregados necessitam de autonomia, o que implica na mudança da forma 

como a força de trabalho e vista e também como ela se comporta.  
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Barbosa (2015) afirma que passar de um modelo de produção em massa para 

acumulação flexível consiste em uma mudança radical, e a força de trabalho é muito sensível a 

esta mudança, principalmente os trabalhadores que estão a mais tempo na organização. Muitos 

são resistentes a mudança por entenderem que a forma com que trabalham há anos é e sempre 

será a melhor, ou então por ego, dado o respeito que possui pelo seu conhecimento tácito, ou 

receio de ser considerado obsoleto e substituído.  

Para que toda essa mudança ocorra, desde a alta direção até o chão de fábrica, é 

necessário treinamento. Pois apenas com a informação correta, passada de maneira apropriada, 

ou seja, adequada ao seu público será possível ter uma alta gerência plenamente envolvida e 

ciente da importância do seu papel, e uma força de trabalho autônoma e engajada.  

O mesmo autor também coloca a proximidade com os fornecedores como um desafio. 

Essa proximidade possui dois aspectos. O primeiro é deixar de ter um fornecedor e passar a ter 

um parceiro que também tenha pensamento enxuto. E o segundo é a proximidade geográfica, 

facilitada pelo desenvolvimento do país e a sua estrutura dos modais de transporte, seja para 

abastecimento ou escoamento do produto acabado.  

Ainda segundo o pesquisador, na implantação e manutenção da produção enxuta, a 

empresa não pode ter como foco principal o financeiro. O sistema enxuto requer melhor ias 

contínuas no processo, com a verificação de que estas melhorias não acarretem em prejuízos, 

ou seja, evitar a redução de custos a qualquer custo. 
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3. O ESTUDO DE CASO 

3.1 A EMPRESA 

A fábrica, objeto de estudo deste trabalho, por se tratar de uma empresa americana 

atuando há muito tempo no mercado, possui fortes traços do Fordismo em seu modelo de 

produção. Porém, existem ferramentas utilizadas por esta planta que tem origem no modelo 

Toyota de produção, ferramentas estas tais como: Kaizen Blitz, LDMS- (Lean Daily 

Management) - Gerenciamento Diário Do Lean e VSM (Value Stream Mapping - Mapeamento 

do Fluxo de Valor). 

Essa fábrica atende apenas a clientes internos, ou seja, toda a produção será destinada 

a outras fábricas da mesma organização ao redor do mundo, onde esse produto será 

manufaturado em um produto médico-hospitalar. São produzidos 74 calibres diferentes de 

cânulas que passam basicamente pelos mesmos processos de produção. A capacidade de 

produção da fábrica depende dos calibres que serão produzidos, mas o plano mensal de 

produção contempla cerca de 20 calibres diferentes o que resulta em aproximadamente 

250.000.000 cânulas no total.  

A fábrica de cânulas de aço inox em questão possui fluxo com sete processos 

principais, conforme a figura abaixo:  

 

Figura 2 -  Fluxo produtivo 

Fonte: A autora 
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Como essa fábrica exporta seus produtos para vários países, o transporte é via 

rodoviário, marítimo ou aéreo. Dessa forma, é realizado apenas um envio de todo o pedido de 

cada país. A fabricação de cânulas tem por principal matéria prima a fita de aço. A fábrica opera 

em média, 22 dias por mês de trabalho integral. Essa matéria-prima, por determinação da 

matriz, é importada dos Estados Unidos e os pedidos são entregues semestralmente, ou seja, o 

estoque de fita de aço atende 180 dias de produção.  

O presente estudo, limitou-se aos três primeiros processos da fábrica, são eles: solda, 

trefilagem e corte. 

• Solda: Setor é composto por sete máquinas que tem por função calandrar uma 

fita de aço em formato de tubo, e as extremidades são unidas por solda de gás tungstênio 

inerte. As máquinas de solda geram lotes de 60Kg de tubo de aço inox soldado que são 

organizados em bobinas. Cada lote possui um cartão de que acompanhará o produto até o 

final, neste cartão são apontadas as quantidades produzidas e as perdas de cada processo. São 

processados cerca de 28.000Kg de aço inox a cada mês. Por ser o processo inicial, ainda não 

se sabe qual calibre será designado para esse lote. Isso ocorrerá a partir do próximo processo.  

 

Figura 3 – Tubo Calandrado e Tubo Soldado 

Fonte: Carminati (2017) 

 

• Trefilagem: Esse setor é composto por 4 fornos, cada forno abastece doze 

máquinas de trefilagem. Onde os tubos soldados de aço inox depois de aquecidos nos fornos 

sofrem extrusão para redução dos diâmetros interno e externos até chegar a medida do calibre 

que será fabricado. Para tal, os tubos de aço inox necessitam passar por este processo, entre 

quatro (para calibres com diâmetros maiores) e sete vezes (para calibres com diâmetros 

menores). Porém, para que o tubo tenha calibre de agulha ou cateter, o tubo de aço deve sofrer 

uma nova redução de diâmetro, e para tal passa por um segundo processo de trefilagem que 

diminue ainda mais o calibre do tudo de aço. O processo de trefilagem é considerado crítico , 

pois além de ser um processo gargalo, com grandes tempos de setup, a qualidade do produto 
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depende muito do conhecimento e experiência do operador, as perdas deste processo chegam 

a 24% e são produzidos cerca de 21.000kg de aço trefilado. 

 

Figura 4 – Tubo soldado e Tubo Trefilado 

Fonte: Carminati (2017) 

 

• Corte: Setor composto por trinta e uma máquinas. Onde o tubo de aço é 

transformado em cânula. Nesse setor, as bobinas de aço trefilado são cortadas 

automaticamente dentro dos tamanhos previamente definidos. Devido a diferença de diâmetro 

entre os produtos, determinadas máquinas cortam apenas determinados calibres. Apesar dessa 

limitação, entre os processos de trefilagem e corte há pouco estoque, pois, o corte executa sua 

atividade muito mais rápida comparado ao processo precedente.  

 

Figura 5 - Tubo Cortado 

Fonte: Carminati (2017) 

3.2 O FORDISMO NA ORGANIZAÇÃO 

Na organização objeto de estudo é possível identificar a forte presença do sistema de 

produção empurrada, bem como os três princípios propostos por Ford – Intensificação (onde 

por meio do emprego imediato de matéria prima há redução do tempo de produção); 
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produtividade (proporciona o aumento da capacidade de produção via especialização da linha ); 

e economicidade (redução de matéria prima em processo). 

A produção empurrada se faz muito presente apesar da organização produzir apenas o 

que é solicitado pelos clientes, pois esses devem informar a sua necessidade com cerca de trinta 

dias de antecedência, para que o pedido possa ser processado e despachado em tempo hábil. 

Além do lead time elevado (trinta dias) o nível elevado de estoque de matéria prima e em 

processo são realidade nessa organização. 

Os primeiro e terceiro princípios Fordistas – Intensificação e Produtividade – 

abordados no item 2.1 desse trabalho, são mais presentes na organização, pois essa trabalha 

com grande volume de estoque em processo. Isso ocorre devido a política da organização que 

determina que o pedido da principal matéria prima (fita de aço) seja realizado apenas duas vezes 

por ano, pois o fornecedor oferece desconto para pedidos de grandes volumes. Esse estoque 

elevado da principal matéria prima permite que essa seja emprega de imediato, impedindo a 

ociosidade de equipamento e força de trabalho. Essa pratica vai ao encontro do princípio da 

intensificação.  

Já o princípio da produtividade se faz presente através da especialização da mão de 

obra, que não é multidisciplinar, o trabalhador de um setor, só sabe trabalhar com aquela 

atividade. Ou seja, a mão de obra é altamente especializada, pois executa apenas uma atividade 

repetidamente, desconhecendo o impacto que aquela atividade trará ao produto final. Dessa 

forma o trabalho é caracterizado como especializado, monótono com pouca qualificação da 

mão de obra.  

O princípio da economicidade é o princípio com presença mais tímida dentro da 

organização, pois a fábrica opera com produção empurrada – o processo sucessor não determina 

o que será produzido. Com isso há a necessidade de elevado estoque em processo para evitar o 

desabastecimento e assegurar que não haja ociosidade de nenhum equipamento, muito menos 

do processo de trefilagem, considerado o gargalo pela organização.  

3.3 AS PRATICAS TOYOTISTAS NA ORGANIZAÇÃO 

No final do ano de 2002 a organização iniciou a implantação de ferramentas de origem 

Toyotista na fábrica onde se dá a análise do presente trabalho. Com essa implantação a 

organização buscava a melhora do fluxo de material, diminuição nas variações no processo e 
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por consequência redução de perdas, aumento da qualidade, diminuição do absenteísmo e alto 

nível de envolvimento e comprometimento dos empregados. 

Para essa implantação toda força de trabalho foi dividida em células de produção – de 

acordo com as similaridades de produtos produzidos – e cada célula passou a apresentar um 

líder responsável por controlar os resultados e os indicadores de desempenho. As células foram 

divididas da seguinte forma: solda e trefilagem, corte, apontamento, limpeza, inspeção e 

embalagem, totalizando 5 células no chão de fábrica. 

Além de dividir em células a força de trabalho, foi atribuído um líder para cada célula 

e também foi elaborado um rigoroso cronograma de treinamentos e blitzs a serem realizadas. 

Esse cronograma tinha por objetivo a implementação gradual das ferramentas do Toyotismo e 

também a absorção da cultura que suporta o STP. 

3.3.1 As Ferramentas 

Para a efetiva implantação das ferramentas de Lean Manufacturing a organização 

organizou todas elas em duas ferramentas principais, o LDMS (Lean Daily Management) - 

Gerenciamento Diário Do Lean e as Kaizen Blitzs. 

A ferramenta LDMS, ou Gerenciamento Diário Do Lean, tem por objetivo principa l 

alinhar os objetivos da liderança com toda a força de trabalho através do foco e da estruturação 

das atividades diárias. Dando suporte ao LDMS existem as Reuniões de Início de Turno (SSU 

- Shift Start-up Meeting), os Quadros de Resultados e Métricas (PVD - Primary Visual Display), 

20 Pontos-Chave (20 Keys) de cada célula e Formulários de Melhoria Contínua (KAS - Kaizen 

Action Sheet). 

O líder de cada célula passou a ter por função comandar as reuniões de SSU, alimentar 

os quadros PVD e fornecer feedback do desempenho de cada célula. 

As SSU consistem em reuniões curtas – duração de até 10 minutos – e diárias. Nessa 

reunião são discutidos produção, qualidade, acidentes de trabalho, melhorias do processo e 

outros assuntos que sejam considerados pertinentes pelo líder da célula. Essas reuniões ocorrem 

em torno do PVD – quadro que é alimentado com todas as informações que serão discutidas 

nas reuniões. Juntamente com as SSU ocorre a DDS (Diálogo Diário de Segurança) requisito 

de Norma Regulatória Trabalhista. Também é feita uma reunião, já esta de maior duração, com 

a administração da fábrica de cânulas, onde são discutidas pautas referentes a produção, 

qualidade e manutenção. Essa reunião busca a resposta rápida caso tenha ocorrido algum 
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problema nos turnos de trabalho. Tornando o trabalho mais ágil, uma vez que, todos os dias os 

principais assuntos são discutidos pela equipe.  

Cada célula possui um quadro de aproximadamente 2,5m de comprimento por 1,5m 

de largura. Esse quadro é denominado Quadro PVD, onde são inseridas informações que 

direcionam o trabalho e informam cada célula de seu desempenho. Os quadros PVD são 

atualizados diariamente com informações de segurança – com o assunto discutido em DDS, 

planejado vs efetivado de produção até o turno anterior, qualidade e defeitos recorrentes, 

disponibilidade de maquinário pela manutenção, absenteísmo, treinamentos, 5S, 20 Pontos-

Chave, andamento dos KAS propostos, esses dois últimos atualizados mensalmente. 

Os 20 Pontos-Chaves (20 Keys) consistem em vinte indicadores de desempenho, que 

mensuram os resultados de cada célula, ou seja, é uma forma de avaliar o progresso de cada 

célula para que estas sejam autogerenciáveis. Cada ponto-chave possui 5 níveis de avaliação, 

sendo que a graduação inicial é 1 e o nível 5 significa excelência. O resultado final é um número 

entre 0 e 100, conforme o somatório de todos os indicadores. Quem avalia se houve melhora 

ou não de cada indicador são os líderes de cada célula, e esta informação é atualizada 

mensalmente no PVD. 

Os 20 indicadores de desempenho que compõem essa ferramenta, são: 1.Limpeza ; 

2.Organização; 3.Atividades em Equipe; 4.Indicadores de Desempenho; 5.Controle de 

Processo; 6.Melhoria Contínua de Processo; 7.Papéis e Responsabilidades;8.Balanceamento do 

Trabalho; 9.Padrões de Trabalho; 10.Sistemas Visuais; 11.Comprometimento; 12.Reuniões de 

Início de Turno; 13.Segurança; 14.Poder e Autonomia ao Trabalhador; 15.Versatilidade e 

Habilidades; 16.Programação da Produção; 17.Manutenção Preventiva; 18.Garantia da 

Qualidade; 19.Gerenciamento de Objetos; 20.Troca Rápida de Máquina. 

Por fim, também fazendo parte do LDMS tem-se os Formulários de Melhoria Contínua 

(KAS - Kaizen Action Sheet) que é definido como conjunto de procedimentos estruturado, 

focado, orientado que leva cada associado a participar do desenvolvimento de processos para 

melhorar a qualidade e eficiência dos micro-processos diários. 

O KAS consiste em um formulário de sugestões onde qualquer trabalhador pode 

propor melhorias. Nesse formulário o trabalhador preenche: nome, célula de trabalho, fábrica a 

qual pertence, a descrição do problema detectado, a sugestão de melhoria e os resultados 

esperados com a implementação da sugestão. Após o preenchimento o líder de célula, 

juntamente com o engenheiro de processo avalia a viabilidade de cada KAS. 
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Para incentivar a proposição de KAS a organização atribui a cada KAS proposto uma 

pontuação, no final do ano a pontuação de cada trabalhador é somada e este recebe um brinde 

da empresa. São exemplos de brindes fornecidos: mochilas, malas de viagem, kit com facas de 

churrasco, relógios, dentre outros. Além dos brindes, os funcionários que propõe KAS que são 

implementados e geradores de resultados positivos são reconhecidos em reunião de SSU e 

também recebem uma bonificação financeira proporcional ao ganho resultante após o KAS 

implementado.  

O conjunto de ferramentas que compõe o LDMS dialogam com os princípios do STP 

que dizem que a organização deve ter uma cultura voltada para resolver os problemas, deve-se 

compreender completamente a situação e então propor melhorias e, é claro, a melhoria contínua. 

A organização deve também usar controles visuais para que nenhum problema fique oculto, e 

fazer uso de práticas que façam com que ela se torne uma organização de aprendizagem pela 

reflexão incansável e pela melhoria contínua. 

Já a Kaizen Blitz – outra ferramenta do Lean Manufacturing – consiste em um evento 

rápido e intenso, composto por uma equipe multidisciplinar com foco na produção enxuta e na 

reestruturação de técnicas, métodos e abordagens. Uma área torna-se o alvo de uma equipe de 

aproximadamente 10 pessoas que trabalham intensamente na proposição de melhoria durante o 

período de 5 dias. Essa equipe multidisciplinar avalia os processos executados da área alvo e 

levanta oportunidades para melhorias e limitações e, por fim, propõe soluções para as 

oportunidades e limitações levantadas, buscando, assim, eliminar atividades desnecessárias que 

elevam o tempo de produção, bem como a sobrecarga dos funcionários, e portanto nivelando a 

carga de trabalho. 

Na organização objeto de estudo as blitzs funcionam da seguinte maneira: A equipe 

multidisciplinar se reúne para planejar a blitz e também são expostas as oportunidades, 

limitações e melhorias levantadas na blitz anterior. A partir daí a equipe parte para a observação 

in loco dos processos.  

Após a observação a equipe de reúne novamente, nessa reunião é montado de forma 

visual em um painel na parede todo o processo e inicia-se a tempestade de ideias, onde são 

apontadas as oportunidades e todos trabalham para propor soluções/ações simples, baratas e de 

fácil implementação.  Após a discussão de viabilidade das ações, cada uma é atribuída a um 

responsável e são definidos os prazos de implantação.   

Outra ferramenta de Lean Manufacturing da implementada pela organização é o VSM 

(Value Stream Mapping) - Mapeamento do Fluxo de Valor. Essa ferramenta facilita a 
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implantação de princípios enxutos, mas não exige que a produção seja puxada. O uso do VSM 

proporciona formas para reduzir os desperdícios, analisar os fluxos e otimiza- los e assim reduzir 

estoques em processo, corroborando o pensamento lean. Essa ferramenta se vale do mapa do 

estado atual do macroprocesso produtivo, onde este é analisado por uma equipe multidisciplinar 

e então é construído o mapa do estado futuro e os planos de ação para que o estado futuro seja 

implementado. Por ser considerado pela organização uma ferramenta de grande importânc ia 

para o pensamento enxuto, a empresa deu início ao projeto de implantação do VSM juntamente 

com todas ferramentas já citadas, no ano de 2003.  

O VSM corrobora os princípio do STP que diz que para se tomar alguma atitude deve-

se ver por si mesmo para compreender completamente a situação. A organização deve também, 

tomar decisões lentamente por consenso, e implementá- las com rapidez. O VSM também se 

relaciona com o princípio que diz que a organização deve tornar-se uma organização de 

aprendizagem pela reflexão incansável e pela melhoria contínua. 

Para que todos os envolvidos no processo produtivo compreendessem e incorporassem 

o pensamento enxuto a organização criou o PTO (Programa de Treinamento Operacional). Tal 

programa consiste em treinamentos de 5 módulos, onde são abordados os seguintes assuntos:  

Módulo 1:Habilidades de Treinamento: Os empregados aprendem sobre como 

repassar os conhecimentos adquiridos para outros funcionários e para os que futuramente serão 

contratados;  

Módulo 2: Conceitos da ISO e revisão de documentos: Os participantes discutem os 

conceitos ISO e os procedimentos de trabalho; 

Módulo 3: 5S e Ferramentas da Qualidade: Os empregados aprendem sobre o 5S e tem 

exercícios práticos sobre o assunto, estudam as ferramentas da qualidade e de solução de 

problemas. Os participantes do curso também entendem o funcionamento da Garantia da 

Qualidade e como as ações do dia-a-dia impactam na qualidade do produto final; 

Módulo 4:  Lean Manufacturing: os participantes discutem como as discussões dos 

módulos anteriores impactam no pensamento enxuto. 

Módulo 5: Valorizando a mão-de-obra: Nesse módulo são apresentados os programas 

de valorização do empregado, seja por reconhecimento, promoção ou gratificação. 

Dada a tamanha importância desse programa, pois este tem por foco a conscientização 

e a incorporação na rotina do pensamento enxuto na empresa, esse programa também foi 

incorporado ao processo de integração de novos funcionários. 
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O PTO corrobora com o princípio Toyotista de desenvolver pessoas que sigam a 

filosofia da empresa,  e também o princípio de desenvolver líderes que compreendam 

completamente o trabalho, vivam a filosofia e a ensinem aos outros, dando assim continuidade 

ao pensamento toytista. 

A organização também implementou o Lean Six Sigma uma abordagem em que é 

fundida a metodologia Seis Sigma com o Lean Manufacturing. Resumidamente, a metodologia 

seis sigma se vale de métodos estatísticos para a solução de problemas, principalmente para a 

redução de variabilidade de processos. Para tal, essa metodologia possui 5 etapas definidas, 

também chamadas de D.M.A.I.C - Definir, Medir, Analisar, Melhorar, e Controlar. 

Para a organização essa fusão para a composição dessa ferramenta, se deu pela 

necessidade de agilizar os processos que visam a redução de perda. Uma vez que, os projetos 

que tem por ferramenta a metodologia seis sigma levam de quatro a doze meses para a sua 

conclusão, devido ao tempo necessário para o levantamento e análise de dados. E, segundo a 

empresa, esse tempo, considerado por eles longo, pode ocasionar a perda de sinergia da equipe 

e como consequência o não alcançar os resultados esperados.  

3.3.2 Outros Projetos da organização  

Como dito anteriormente, o processo produtivo possui uma grande quantidade de 

perdas na nos primeiros processos. Por ser uma empresa com o pensamento bastante Fordista, 

alguns esforços foram direcionados para reduzir o prejuízo financeiro que essas perdas estavam 

trazendo, algo por volta de R$500.000,00 por ano, apenas no processo de maior impacto, isso 

sem considerar o impacto em remanufatura de material em condições de ser retrabalhado.  

Os projetos desenvolvidos pela organização, focando redução de custos e melhoria do 

processo produtivo foram: 

• 2008: Capacitação de operadores para inspecionarem a qualidade do 

produto processado. Esse projeto, concluído em 2008, consistiu no 

treinamento dos operadores para inspeção e no desligamento dos inspetores de 

qualidade que desempenhavam essa função. E teve um resultado tímido frente 

ao foco global – redução dos custos com perdas de processo. O foco era a 

redução de custos, redução esta que já foi alcançada com o desligamento dos 

inspetores de qualidade – aproximadamente 15 funcionários. Porém as perdas 

com processo e seu impacto financeiro, não sofreram variações significantes. 

Capacitar os operadores para realizarem a inspeção de qualidade, faz com que 
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os empregados tenham consciência de como a atividades que eles 

desempenham influencia no resultado do produto final. Esse projeto se apoia, 

portanto, no princípio do STP que diz que a organização deve desenvolver 

pessoas e equipes excepcionais.  

• 2009: Validação total da fábrica de cânulas: Esse projeto teve por objetivo 

determinar os intervalos ótimos dos parâmetros de operação de todas as 

máquinas de todos os processos da organização. Ele foi mandatório global, 

caso não ocorresse a fábrica poderia ter suas atividades suspensas. Porém 

devido ao curto tempo para a execução do mesmo, apenas uma máquina de 

cada setor foi validade e os parâmetros foram, erroneamente, atribuídos aos 

demais equipamentos do mesmo setor. Apesar da motivação e de como o 

projeto se deu, validar e padronizar toda a fábrica se apoia no princípio do STP 

que diz que tarefas padronizadas são a base da melhoria contínua e da 

capacitação dos empregados.  

• 2011: Segurança Operacional: Esse projeto foi desenvolvido para tratar um 

efeito – e não uma causa – do excesso de perdas no processo de trefilagem. É 

considerado perda o aço que após o recozimento no forno apresenta furos e 

falhas. Dependendo do grau desses defeitos o aço chega a arrebentar, o que 

estava acarretando em diversos acidentes de trabalho. Pois, quando o tubo de 

aço arrebentava no carretel, muitas vezes atingia e machucava o operador. Para 

evitar os acidentes foi pesquisado EPI’s possíveis para a operação, mas por fim 

a melhor alternativa foi isolar o carretel com uma grade de proteção. O que foi 

bastante eficiente, pois quando o aço arrebentava no carretel, este não atingia 

o operador, porém as perdas e os defeitos continuaram. Embora esse projeto 

buscasse mitigar um efeito e não a causa do problema, pode-se destacar um 

princípio do STP proposto por Liker (2006), esse princípio diz que para buscar 

uma solução, é necessário que, antes ver e compreender completamente a 

situação. A organização compreendeu que os motivos de acidente de trabalho 

no setor de trefilagem e então, agiu para que o tubo arrebentado não atingisse 

o trabalhador.      

• 2011: Adequação de velocidade da Solda: Em um benchmarking com outras 

plantas da mesma companhia, foi percebido que as maquinas de solda dessa 

fábrica operavam em velocidade muito inferior às praticadas em outras plantas. 
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Com essa adequação, seria possível aumentar a produtividade da planta, uma 

vez que este processo é predecessor do processo que dita o ritmo de produção. 

Porém, não foi possível atingir o patamar de outras plantas, pois o principa l 

equipamento deste processo é de uma versão muito mais antiga das 

comparadas no benchmarking. Dessa forma apenas 28% dos equipamentos 

puderam sofrer ajuste de velocidade. Os demais equipamentos continuaram 

rodando com um déficit de 30% de velocidade em comparação às outras 

plantas. A adequação da velocidade da máquina de solda se apoia no princíp io 

Toyotista de nivelamento de carga de trabalho eliminando atividades e 

parâmetros desnecessários que aumentam o leadtime de produção. 

• 2012: Substituição do Eletrodo de Solda TIG (Tungsten Inert Gas): Mais 

uma vez com o foco de redução de custos, a organização propôs a substituição 

da principal peça responsável pela solda com gás inerte de tungstênio, o 

eletrodo. O eletrodo substituto tinha o custo de compra aproximadamente 50% 

menor em comparação ao substituído. Porém diversos fatores não foram 

levantados em consideração para tal troca. Com o novo eletrodo, a solda não 

tinha a resistência necessária para o aço ser processado no processo seguinte, 

ou seja, a perda nos 2 primeiros meses de implantação do novo eletrodo foi 

bastante elevada. Ainda assim a área de produção encontrou dificuldades em 

apresentar evidências que o eletrodo substituto não era adequado, pois todos 

parâmetros do material soldado foram mantidos, mas este não suportava o 

recozimento e a extrusão do aço inox. Ao contrário dos demais projetos, esse 

foi de encontro a dois princípios do STP, são eles: Usar somente tecnologia 

confiável e plenamente testada e que atenda aos processos, o que não 

aconteceu, pois, o eletrodo foi substituído sem qualquer avaliação prévia de 

seu desempenho. O Outro princípio desrespeitado do STP é o que disserta 

sobre a tomada de decisões, onde estas devem ser tomadas lentamente por 

consenso e considerando completamente todas as opções, o que pelo mesmo 

motivo já apontado, não ocorreu.  

• 2013: Projeto de Qualidade de Solda: Mesmo depois de todos os projetos da 

organização, a perda elevada, principalmente no setor de trefilagem, é 

alarmante. Buscando sanar esse problema, o engenheiro de processo 

responsável pela área iniciou uma investigação com uma equipe 
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multidisciplinar para identificar a causa fundamental dessas perdas. Após essa 

investigação, chegou-se à conclusão de que o principal fator responsável por 

essa perda é a qualidade do material soldado, que consiste no insumo para 

trefilagem. Foi iniciado estudo para padronizar todos os parâmetros de todas 

as máquinas de solda – uma vez que essas possuem fabricantes e idade 

distintas. O projeto de estendeu ao longo do ano de 2013 e as principais saídas 

desse projeto foram: Determinação individual da amperagem e da voltagem de 

cada máquina e a maneira correta de se apontar um eletrodo de tungstênio. 

Esses três fatores são de extrema importância para que a solda seja resistente e 

não se rompa com os processos subsequentes. Novamente, este projeto se apoia 

nos princípios de padronização, no caso, os parâmetros de operação 

(padronização) de cada máquina e também como o eletrodo deve ser apontado 

– utilizando um equipamento próprio para tal (tecnologia confiável e testada).   
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4. RESULTADOS 

A implantação do lean nessa organização se deu ao longo de vários anos, desde o ano 

de 2002 até meados de 2014. Vão-se aí 12 anos. Dessa forma, foram levantados dados de perdas 

dos 3 processos onde se concentram as perdas dessa fábrica no período já citado.  

Vale ressaltar que ao longo do período de implantação das ferramentas de Lean 

Manufacturing os processos estudados não tiveram troca de maquinário e o mix de produção 

dos produtos não teve variação significante que alterasse o resultado do presente estudo, o que 

permite ao menos uma avaliação consistente dos resultados alcançados.   

 

4.1 APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS TOYOTISTAS NA ORGANIZAÇÃO 

Avaliando os princípios Toyotistas expostos nesse trabalho no item 2.2 desse trabalho, 

pode-se perceber que poucos foram seguidos, por diversos motivos, ou por limitações do 

processo produtivo vigente, ou por deficitária compreensão sobre o sistema de manufa tura 

enxuta.  

O JIT não é aplicado na organização devido as limitações do processo. Apesar da 

organização produzir sob demanda, isso não pode ser configurado JIT. Para que seja possível 

atender os pedidos, como já foi dito, a organização assegura honrar com seus compromissos 

com o cliente, desde que este faça a solicitação com trinta dias de antecedência. O que é 

exatamente o contrário do que é definido pelo JIT. A organização também, trabalha com 

grandes estoques em processo e de matéria prima, bem diferente do que é proposto pelo Just-

in-time. 

Por trabalhar com produção empurrada e a ausência do JIT na organização, esta está 

em desacordo os princípios propostos por Liker (2006). Apesar de não apresentar problemas 

com superprodução, a organização não foi capaz de empregar sistema de produção puxado nem 

de criar fluxo de produção contínuo para trazer os problemas à tona.  

Quanto a autonomação, pode-se afirmar que esta possui presença tímida na 

organização. Existem meios para a identificação de defeito, há sensores eletrônicos em alguns 

processos e os operadores, desde 2008, estão capacitados para realizar a inspeção de qualid ade 

do produto processado. Porém, os operadores não possuem autonomia para interromper a 

produção para que o problema seja resolvido - Andon. Nem o sensor interrompe o 
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funcionamento da máquina, ele apenas sinaliza para o operador que algo está errado, e então 

este, com o processo em andamento, avalia o que pode estar ocasionando o problema e assim 

resolver – procedimento esse que se alinha mais às práticas enxutas. 

Essa falta de autonomia do operador para parar a operação até que o que o problema 

seja resolvido vai contra o princípio do STP, abordado por Liker (2006) que relata que a 

organização deve ter uma cultura para parar e resolver o problema, para a obtenção da qualidade 

logo na primeira tentativa.  

Além disso, a organização possui foco extremamente financeiro, o que de certa forma 

está em desacordo com o princípio que aborda que a missão da organização está além do lucro 

mercadológico, e que esta deve basear suas decisões em uma filosofia de longo prazo, mesmo 

que essas decisões ocasionem perdas financeiras no curto prazo. Esse pensamento pode ser 

atribuído a cultura americana que rege a administração da organização, ou seja, há aí um 

conflito ideológico. 

Apesar do que foi abordado até o momento, a organização possui todos os seus 

processos padronizados, e os empregados são treinandos e reciclados para que os processos 

tenham os padrões assegurados. Isso ocorre através do PTO – no momento de integração do 

novo trabalhador, e também na ferramenta de KAS. Pois com essa ferramenta, o trabalhador é 

incentivado a propor inovações. Sendo assim, há o atendimento ao princípio que disserta que 

tarefas padronizadas são a base da melhoria contínua e também da capacitação dos funcionár ios.  

Outra dificuldade da organização foi o nivelamento da produção, apesar da adoção do 

VSM, o uso dessa ferramenta não foi capaz de eliminar as atividades desnecessárias nem a 

sobre carga de empregados ou equipamentos. Esse fardo coube a ferramenta de Kaizen Blitz e 

ao projeto de adequação de velocidade da solda, que ocorreu em 2011. Ainda assim, é possível 

afirmar que a organização nivelou a carga de trabalho.  

Através das ferramentas que compõem o LDMS a organização possui certo controle 

visual, porém muito distante do proposto por Liker (2006), pois o controle visual adotado não 

assegura que nenhum problema fique oculto. Liker (2006) destaca o Kanban como controle 

visual. Sobre essa ferramenta, a organização desde 2006 planeja a implantação desse sistema 

no processo produtivo, o que até final do período do escopo deste trabalho, não ocorreu.  

Como foi dito no capítulo anterior, a organização buscou e falhou ao aplicar o princíp io 

do STP que afirma que a organização deve usar tecnologias que atendam ao processo e aos 

funcionários e que estas tecnologias tenham sido testadas independente destas serem de última 

geração ou não.  Pois durante o ano de 2012, a organização trocou sem avaliar nem executar 
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teste algum, o eletrodo de solda TIG, o que fez com que o projeto tivesse resultado desastroso. 

Em contrapartida, em 2013, com o projeto de qualidade da solda, todos os fatores foram levados 

em consideração e o apontador do eletrodo – uma tecnologia simples e barata – foi adotado, 

mas ainda assim, este não foi capaz de estabilizar as perdas do sistema.  

Outra lacuna do STP na organização é a pouca ou nula presença dos engenheiros de 

processo no chão de fábrica. Estes engenheiros são os responsáveis por avaliar e determinar o 

que mudará ou será mantido em cada processo, e como estes não interagem com o processo 

produtivo, nem sempre tomam as melhores decisões. Essa postura dos engenheiros discorda do 

princípio que afirma a para solucionar algum problema deve-se ver por si mesmo e compreender 

completamente a situação e aí então buscar soluções – Genshi-genbutsu.  

Como também já foi dito no capítulo anterior, através dos projetos de Lean Six Sigma, 

a organização busca atender ao princípio de ser uma organização de aprendizagem pela reflexão 

e pela melhoria contínua. Porém, o motivo pelo qual a organização optou pela fusão da 

metodologia Seis Sigma e Lean Manufacturing – agilizar os processos e estudos que compões 

a metodologia Seis Sigma – constrasta com princípio Toyotista que afirma que as decisões 

devem ser tomadas lentamente, considerando todas as opções, e devem sem implementadas 

com rapidez.  

Por fim, pode-se dizer que a organização tentou através do PTO e da escolha de um 

líder de célula desenvolver líderes que sejam capazes de compreender todo o trabalho e a 

filosofia Toyotista e assim replicá-las aos seus liderados e também desenvolver equipes que 

sigam a filosofia da organização. Porém, também essa iniciativa mostrou-se de sucesso 

reduzido. O turn-over da organização ainda é considerado elevado, o que dificulta o treinamento 

e o desenvolvimento da equipe. Outro ponto de importante é que se a liderança – direção, 

supervisão e gerência – não compreende a filosofia Toyotista, que é o caso da organização, não 

tem como exigir que os empregados e o chão de fábrica compreendam, repliquem e pratiquem 

corretamente o pensamento enxuto.   

Ainda assim, após todos os pontos apresentados,  a organização acredita possuir viés 

toyotita, pois esta possui, inclusive, uma gerência voltada exclusivamente para a melhor ia 

contínua. Dessa forma, podemos concluir que as ferramentas Toyotistas implantadas pela 

organização deixam a desejar frente aos princípios do STP. Existem diversas lacunas nas 

ferramentas que contribuíram para o insucesso da implantação que serão descritas nos itens 

posteriores. 
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4.2 RESULTADOS QUANTITATIVOS ALCANÇADOS 

Os resultados iniciais – pós projeto de implantação – foram satisfatórios. A organização 

tinha como meta reduzir as taxas de perda da seguinte forma: 

Solda: reduzir a taxa para 4,5% 

Trefilagem: Por ser o processo de produção mais complexo, e com maior perda 

associada, foi feito um benchmarking com outras fábricas com processos parecidos e as taxas 

de perda desses processos eram de aproximadamente 12%. Por esse valor ser muito distante da 

realidade da organização, foi pensando em um escalonamento da meta, onde inicialmente 

buscava-se reduzir para 20% e nos períodos seguintes reduzir em 2 pontos percentuais em 

relação ao período anterior, até alcançar o valor ideal de 12%. 

Corte: Por esse processo ter a perda associada elevada, foi feito um escalonamento 

parecido com o que ocorreu na trefilagem. Inicialmente traçou a meta de reduzir para 9% nos 

períodos seguintes a redução de 1 ponto percentual em relação ao período anterior até alcançar 

o valor de 5,7% - valor levantado, também, em benchmarking. 

Abaixo seguem a evolução dos indicadores de perdas do processo de Solda, Trefilagem 

e Corte e também a taxa de Turn-over de toda a fábrica de cânulas.  

 

Gráfico 1 – Evolução da Taxa de Perda do Processo de Solda 

Fonte: A autora 
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Gráfico 2– Evolução da Taxa de Perda do Processo de Trefilagem 

Fonte: A autora 

 

Gráfico 3– Evolução da Taxa de Perda do Processo de Corte 

Fonte: A autora 

  

Gráfico 4 Evolução do Turn Over 

Fonte: A autora 



42 

 

Para o turn-over, não foi traçada meta, mas esperava-se a redução da taxa, pois com o 

projeto de implantação do Lean Manufacturing almejava-se a retenção de talentos, o que 

aconteceu até o ano de 2007, mas que voltou a subir nos anos seguintes.  

O mesmo que ocorreu com o turn-over, ocorreu com as taxas de perda dos processos, 

nos anos seguintes ao esforço inicial da implantação, as taxas reduziram timidamente e depois 

de 2007 voltaram a aumentar. 

4.3 DISCUSSÃO 

A partir dos gráficos apresentados nos itens anteriores, pode-se notar que as perdas 

caíram entre os anos de 2006 e 2009 e depois retornaram a subir. Pode-se atribuir essa oscilação 

ao o que aconteceu com a organização após a implantação do Lean Manufacturing na 

organização. 

Em um primeiro momento, na implantação das ferramentas de manufatura enxuta, 

houve envolvimento e forte presença da alta liderança da organização. Esse envolvimento e 

presença foram diminuindo com o passar dos anos e teve reflexo nos níveis de perda da 

organização. Analisando feramenta a ferramenta temos: 

SSU e PVD: Essas duas ferramentas são as que pouco se alteraram com o passar do 

tempo. As informações presentes nos PVD’s, principalmente as voltas para os níveis e metas 

de produção, são as principais pautas das reuniões de SSU.  

20 Pontos-chaves: No início houve envolvimento e preocupação dos envolvidos no 

bom uso da ferramenta para que cada célula de trabalho aumentasse sua pontuação através de 

ações direcionadas aos itens de menor desempenho. Porém, com o passar do tempo essa 

ferramenta passou a ser apenas um item do PVD. Os líderes das células, que são os responsáveis 

pelo preenchimento dos 20 pontos-chaves, dão atenção a ferramenta apenas quando chega o 

momento de preencher o formulário. Uma das razões do enfraquecimento dessa ferramenta é a 

morosidade ou nenhuma resposta dos superiores (gestores) quando havia a solicitação de algum 

investimento para melhorar o desempenho de algum ponto chave. Essa morosidade ou até 

desconsideração por parte dos gestores, desmotivou mão-de-obra que passou a se questionar o 

porquê da existência dessa ferramenta. 

Dessa forma, os 20 Pontos-chaves são apenas atualizados, não são discutidos e não são 

traçadas ações visando a melhora da célula. Essa ferramenta se resumiu apenas a uma folha 

impressa no quadro de PVD.  
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KAS: ou Formulário de Melhoria Contínua foram os que mais geraram resultados nos 

primeiros anos após a implantação no setor fabril. Porém, com o passar do tempo a organização 

passou de 80% de KAS implementados em 2006 para menos de 50% em 2012. Pode-se atribuir 

o insucesso dessa ferramenta a dois fatores o baixo interesse do gestores e engenheiros de 

processos pelas informações presentes nos formulários e a baixa qualidade das melhor ias 

propostas – consequência do elevado turn-over da organização. A implantação das melhor ias 

propostas nos formulários necessita do envolvimento dos gestores e dos engenheiros de 

processos estes demoram a analisar e desprendem pouco esforço para a implementação das 

melhorias. Sobre a qualidade das melhorias atribui-se ao turn over elevado e os treinamentos 

do PTO se limitaram apenas a dois dias de integração na primeira semana de contratação do 

trabalhador. 

Kaizen Blitz: Assim como as ferramentas supracitadas teve resultado nas primeiras 

blitzs, mas com o passar do tempo a equipe multidisciplinar reduziu deixou de ter dedicação 

exclusiva durante o período, pois, segundo a diretoria, não havia a necessidade de tamanho 

esforço para a realização das blitzs. Com essa redução as discussões se enfraqueceram e as blitz 

passaram a ter resultados tímidos.  

VSM: As etapas de construção dos mapas atuais e futuros e levantamento das 

oportunidades foram concluídas. Depois disso o VSM foi interrompido e a gerencia da Melhoria 

Contínua da organização retomou a utilização dessa ferramenta no ano de 2016. O que ocorreu 

com essa ferramenta explica o porquê a organização não ter obtido sucesso com a 

implementação do lean manufacturing. Pode-se atribuir o insucesso do VSM se deu pelo 

desconhecimento da filosofia e até mesmo do funcionamento da ferramenta.  

Como dito no item anterior, um dos fatores que contribuíram para o insucesso do 

projeto foi o envolvimento das áreas superiores ao setor produtivo – os gestores. Mudanças de 

comportamento ou pensamentos organizacionais não correm do chão de fábrica para a alta 

direção. O fluxo é exatamente o contrário, como afirma Oliveira (2016) o liderado é reflexo do 

líder. Se o gestor não possui pensamento enxuto não adianta cobrar atitudes enxutas do chão de 

fábrica, essa será uma cobrança em vão e terá resultado negativo, pois o desgaste será muito 

maior que qualquer resultado esperado com o lean. 

Outro erro que se deu nessa organização na implantação do pensamento enxuto é o 

mesmo que aconteceu com a GM 1975 – e que foi registrado por Gounet (1999) – que é limitar 

a manufatura enxuta em ferramentas que a compõem. 
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O Lean Manufacturing é muito maior do que as ferramentas que o suportam. O sistema 

Toyotista é um pensamento, uma filosofia que precisa está incorporada em cada membro da 

organização. Como todo pensamento ou filosofia, para ter efeito para gerar mudanças no meio 

precisa de pessoas que acreditem e pratiquem esse pensamento, se não for praticado ele se torna 

apenas um discurso, um discurso sem credibilidade. E em um ambiente empresarial, para que 

esse pensamento gere resultados positivos, este tem que se iniciar na alta gerencia até chegar 

ao chão de fábrica. Quando isso não acontece, a adoção do pensamento enxuto está fadada ao 

fracasso.  

Haib (2016) aponta motivos para o insucesso da implantação do pensamento Toyotista. 

Dentre os motivos pode-se destacar Cultura, Educação e Disciplina.  

Cultura: Na cultura japonesa cada indivíduo sabe qual o seu papel na sociedade e 

colocam o fortalecimento do seu país acima do sucesso individual. Outro traço importante da 

cultura japonesa é a honestidade e a responsabilidade, desvios que são apontados como 

desonestos e irresponsáveis são motivos de extrema vergonha.  

Educação: Além de políticas de educação efetivas, o povo japonês valoriza o respeito 

aos mais velhos, respeito ao próximo e organização. 

Disciplina: Outro traço da personalidade do japonês é a vontade de servir, sem 

arrogância e com humildade. 

Outros pontos que Haib (2016) aponta são algumas crenças que a cultura ocidental 

possui e que não são fáceis de derrubar, dentre elas pode-se destacar: 

A crença de que não se pode – nunca – parar a produção, dessa forma qualquer 

melhoria que tenha como requisito de implantação a suspenção de operação por determinado 

período é descartada; 

As organizações ainda não sabem destingir praticidade e beleza superficial, existe a 

dificuldade em avaliar o processo e ver onde há geração de valor e muitas vezes ocorro 

investimentos elevados em atividades e processos que não agregam valor, transformando o 

investimento em gasto.  

Outros fatores que contribuíram para o insucesso da implantação são apontados por 

Barbosa (2015). Sendo eles o planejamento equivocado da implantação, o envolvimento da alta 

gerencia, o foco incorreto na redução de custos e a resistência força de trabalho.  

Apesar da implantação do lean nessa empresa ter sido encarada corretamente como 

um projeto, esta encontrou as dificuldades que todo projeto enfrenta, o planejamento. Já é 
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sabido que um planejamento bem executado contribui para a boa execução de qualquer projeto, 

mas a dificuldade é como fazer um bom planejamento? 

No caso desse estudo um bom planejamento requer três fatores, são eles: amplo 

conhecimento sobre as ferramentas e o pensamento enxuto, conhecimento das dificuldades da 

organização e um cronograma adequado para a implantação. Porém, a equipe de implantação 

já recebeu todo o planejamento pronto e o cronograma a ser cumprido pela matriz. Dessa forma, 

a equipe teve que se adequar ao que foi proposto para que pudesse cumprir as entregas dos 

pontos de controle. 

Como já foi dito, o envolvimento da alta gerencia foi deficiente. Acredita-se que essa 

deficiência se deu pelo não conhecimento adequado, por parte da gerência, do pensamento 

enxuto. Pois, mesmo após os treinamentos e com o planejamento sendo executado, a gerência 

cobrava em toda reunião resultados de produção e perda. Ou seja, a equipe responsável pela 

implantação sofria muita pressão por apresentar resultados imediatos, o que causou 

desmotivação e mudança de postura perante ao projeto de implantação. 

Nos projetos, que a empresa considera como iniciativas de Lean Manufacturing, como 

os projetos de Capacitação de operadores para inspecionarem a qualidade do produto 

processado (2008) e o projeto de Substituição do Eletrodo de Solda TIG (Tungsten Inert Gas) 

em 2012, tiveram foco exclusivo na redução de custos. O que pode levar a duas interpretações : 

o pensamento enxuto não foi corretamente compreendido pela organização, ou a motivação 

para a implantação do lean não foi equivocada.  

Já a resistência da força de trabalho, é o risco para qualquer modificação que ocorra 

no sistema produtivo, e deve ter ações para ser mitigado. Porém, não é algo tão simples de se 

executar. As pessoas possuem resistência a mudança, principalmente os funcionários mais 

antigos, que se valem do argumento de que já executam a mesma atividade há muito tempo e 

sempre funcionou e sempre deu certo, sendo assim, não há motivos para modificar. E esse 

pensamento acaba influenciado os demais funcionários, fazendo com que a implantação perca 

força. 
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5. CONCLUSÕES 

O estudo em questão apresentou a implantação de Lean Manufacturing em uma 

organização com pensamento e sistema de produção Fordista. Dadas as características das 

etapas dos processos, bem como diretrizes da matriz, não foi possível modificar a organização 

por completo. Dessa forma, esta optou em aplicar as ferramentas para que assim fosse possível 

alcançar os resultados esperados.  

Porém, o pensamento enxuto é maior do que as ferramentas que o suportam. Adotar 

as ferramentas de manufatura enxuta não assegura o sucesso da implementação do modelo 

Toyotista. Pode-se concluir, então, que a empresa não obteve sucesso.  

Dentre as falhas levantadas, podemos destacar que os fatores culturais devem ser 

considerados, pois o Toyotismo nasceu em um país conhecido pela disciplina e educação 

exemplares, o envolvimento da alta direção também é de extrema importância para a 

implantação, pois se a alta direção não assimila e incorpora o pensamento enxuto as demais 

áreas não o farão.  

No caso apontado nesse estudo pode-se destacar que – como em todo projeto – se o 

planejamento não é adequado a realidade da organização as dificuldades encontradas durante a 

execução do projeto serão grandes e comprometerão o resultado final, e por último, e não menos 

importante, mais difícil que implementar é dar continuidade. Dar continuidade exige presença 

dos engenheiros de processo e envolvimento de todos, outro fator que também foi deficitá r io 

no caso exposto.  

A partir dos pontos levantados, bem como das análises realizadas das ferramentas e 

projetos associados a implantação do Lean Manufacturing nessa organização, pode-se concluir 

que esse se trata de um caso de insucesso, pois os resultados de antes do projeto de implantação 

do lean tornaram a se repetir, e em alguns casos até pioraram. Em outras palavras, os resultados 

alcançados pela organização corroboram e espelham outros estudos em que a implantação de 

práticas enxutas não se baseou na aplicação abrangente da filosofia por trás do STP, mas em 

apenas em uma série de práticas operacionais que, isoladamente, não são capazes de apresentar 

os efeitos desejados.  
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