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RESUMO  

 
Em todo o mundo, o Lean, inspirado no Sistema Toyota de Produção, vem 

sugerindo mudanças em empresas dos mais diversos setores, não somente nos 

processos de produção, mas também no que se refere à gestão dessas 

organizações, com múltiplas implicações. Esta dissertação investiga o grau de 

aderência ao modelo Lean e o comprometimento organizacional. O objetivo principal 

é estudar as três dimensões (afetiva, calculativa e normativa) do comprometimento 

organizacional em empresas do setor da construção civil cearense que possuem em 

sua gestão esforços de implementação Lean. Caracteriza-se como um estudo de 

caso realizado por métodos quantitativos, que utiliza como instrumento para a coleta 

de dados três questionários e fontes de evidências fornecidas pelas empresas 

estudadas. A Escala do Comprometimento Organizacional Afetivo (ECOA), a Escala 

do Comprometimento Organizacional Normativo (ECON) e a Escala do 

Comprometimento Organizacional Calculativo (ECOC), de autoria de M.M.Siqueira 

(1995), constituem um conjunto de escalas desenvolvidas para mensurar o 

comprometimento organizacional, sendo versões nacionais para as três bases 

pautadas por Meyer e Allen. Os questionários foram aplicados em duas empresas 

cearenses, pressupondo um grau diferenciado de aderência ao modelo Lean para 

cada uma. Para identificar a empresa com maior grau de aderência ao modelo, o 

estudo conta com a indicação de uma instituição com credibilidade nacional em 

conhecimentos Lean. Os resultados representam o quanto o grau de aderência ao 

Lean interfere no comprometimento organizacional das empresas estudadas, 

fazendo análises comparativas em ambas. Neste estudo foi realizado um teste de 

hipóteses para duas amostras independentes, as empresas A e B, sendo verificadas 

diferenças significativas das dimensões do comprometimento observando o grau de 

aderência delas ao modelo Lean. Constatou-se interferência significativa nas duas 

quanto a dimensão afetiva do comprometimento organizacional, sendo maior o 

comprometimento afetivo na empresa de maior grau de aderência ao Lean. Para as 

dimensões calculativa e normativa não foi observado significativo comprometimento. 

 
PALAVRAS CHAVE: Comprometimento Organizacional, Dimensões do 

Comprometimento Organizacional, Sistema Lean de Gestão, Sistema Toyota de 

Produção, Gestão Organizacional. 



 

 

ABSTRACT 

 

Across the world, the Lean, inspired by the Toyota Production System, has been 

suggesting changes in companies from many different sectors, not only in the 

production processes, but also in the management of these organizations, with 

multiple implications. This dissertation investigates the degree of adherence to the 

Lean model and the organizational commitment. The main objective is to study the 

three dimensions (affective, calculative and normative) of organizational commitment 

in companies in the civil construction sector in Ceará that have Lean implementation 

efforts in their management. It is characterized as a case study carried out by 

quantitative methods, which uses as a tool for data collection three questionnaires 

and sources of evidence provided by the companies studied. The Affective 

Organizational Compensation Scale (ECOA), the Normative Organizational 

Compensation Scale (ECON), and the Organizational Scale of Compensation 

(ECOC), by M.M.Siqueira (1995), constitute a set of scales developed to measure 

organizational commitment , Being national versions for the three bases ruled by 

Meyer and Allen. The questionnaires were applied in two companies from Ceará, 

assuming a different degree of adherence to the Lean model for each one. To 

identify the company with the highest degree of adherence to the model, the study 

has the indication of an institution with national credibility in Lean knowledge. The 

results represent how much the degree of adherence to the Lean interferes in the 

organizational commitment of the companies studied, making comparative analyzes 

in both. In this study, a hypothesis test was performed for two independent samples, 

companies A and B, and significant differences in the dimensions of the impairment 

were observed, observing the degree of adherence to the Lean model. There was a 

significant interference in the two aspects regarding the affective dimension of the 

organizational commitment, being more affective commitment in the company of 

greater degree of adherence to the Lean. For the calculative and normative 

dimensions, no significant impairment was observed. 

 

KEYWORDS: Organizational Commitment, Dimensions of Organizational 

Commitment, Lean Management System, Toyota Production System, Organizational 

Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Delimitação do tema 

Aperfeiçoar a organização para atender da melhor maneira às 

necessidades dos clientes, com um menor tempo de espera, maior qualidade e 

custos mais baixos, são objetivos de empresas que buscam obter resultados 

condizentes com as exigências do ambiente organizacional na atualidade. Tal 

cenário faz com que muitas dessas empresas encontrem no modelo Lean uma nova 

abordagem que visa oferecer aos clientes exatamente o que eles desejam, 

proporcionando segurança e moral a seus colaboradores, envolvendo e integrando, 

além da manufatura, todas as outras partes da organização (WOMACK; JONES, 

2004). A gestão Lean potencializa a competitividade da empresa (KATAYAMA; 

BENNET, 1999, 1996; WARNECKE; HÜSER, 1995; BILLESBACH, 1994), com base 

na forte cooperação e no comprometimento de operadores e gerentes (HANCOCK; 

ZAYCO, 1998).  

O Lean surgiu no final da década de 1980 em um projeto de pesquisa de 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) sobre a indústria automobilística 

mundial. O projeto de pesquisa do MIT encontrou na montadora de veículos 

TOYOTA o modelo Lean, um “novo e superior paradigma de gestão” nas principais 

dimensões do negócio (gerenciamento, manufatura, desenvolvimento de produtos, 

relacionamento com os clientes e fornecedores, dentre outras), podendo ser 

aplicado por empresas de qualquer setor e em qualquer país ou região (LEAN 

INSTITUTE, 2012). 

Liker e Hoseus (2009) ressaltam no Lean a importância da combinação 

de dois ativos: os ativos de capital (máquinas, instalações, equipamentos etc.) e os 

ativos de conhecimento (métodos/procedimentos: pessoas e sua capacitação). 

Defendem ainda que o diferencial das empresas está nos ativos de conhecimento 

(pessoas), pois o acesso aos demais ativos está disponível de forma semelhante no 

mercado às demais empresas, sendo um dos pontos centrais das explicações 

possíveis para o desempenho superior do Lean sua associação ao sistema humano 

da empresa, sua ligação com o desenvolvimento e a utilização dos ativos de 

conhecimento considerando dois pilares: respeito pelas pessoas e melhoria 

contínua. As pessoas envolvidas com os processos são consideradas a chave do 
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sistema, uma vez que buscam eliminar toda e qualquer perda que venha a aumentar 

os custos e processos que não agregam nenhum valor para os clientes. 

O que une pessoas e melhorias dentro de uma organização está 

relacionado aos motivos que elas encontram para mover-se em direção a um 

objetivo. No Lean, segundo Liker e Hoseus (2009), para as pessoas se motivarem 

nas organizações é imprescindível que estejam participando sistematicamente de 

atividades de melhoria contínua.  

A empresa eleva o grau de satisfação e a motivação dos colaboradores, 

estimulando a criatividade individual e o valor do trabalho em equipe através da 

participação na melhoria dos processos, com base em confiança e respeito mútuo 

entre trabalhadores e gerência. 

Analisando os conceitos de Liker e Hoseus (2009) sobre o Lean e suas 

práticas, que influenciam diretamente no comportamento dos empregados, acredita-

se que o comprometimento em uma empresa que opta por desenvolver essa nova 

abordagem seja mais elevado, pois está diretamente apoiado por um propósito de 

gestão que, ao mesmo tempo em que foca em resultado e eficiência, dá ênfase 

também ao desenvolvimento e ao respeito pelo ser humano. No Lean pode-se 

entender que resultado e eficiência pertencem às pessoas, dependendo diretamente 

do seu comprometimento com a organização. 

No mundo corporativo atual o fator comprometimento tem se mostrado um 

dos principais responsáveis pelo resultado nas organizações, principalmente em 

empresas que se opõem a forma tradicional de pensar quanto às relações de 

trabalho entre empregadores e empregados. É preciso olhar para o indivíduo, 

buscando reconhecer como ele desenvolve o comprometimento (MUNIZ, 2010). 

O comprometimento é um “estado psicológico” (MEYER; ALLEN; SMITH, 

1993, p.539) que influencia o comportamento com o objetivo de “guiar com 

persistência para uma direção” (MEYER; HERSCOVITH, 2001, p. 301). 

Desenvolver e implementar o Lean em empresas de pensamento 

convencional tem se mostrado um desafio. É necessário a absorção desses 

conceitos baseados em soluções através do comportamento e do comprometimento 

das pessoas. Deve-se, também, focar na excelência e na disposição dos 

empregados, facultando a necessidade de reinventar novos modelos de negócios, 

observando as melhores práticas e resultados nos diversos segmentos do mundo 

das organizações. O Lean, apesar de ser procedente de uma cultura oriental, 
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espelhado nos casos de sucesso como o da empresa Toyota, traz soluções 

adaptativas e consonantes com qualquer que seja o ambiente organizacional. 

É importante ressaltar a impossibilidade de apenas “copiar” para outras 

empresas ocidentais o que é feito na Toyota. É necessário valorizar os conceitos 

desta abordagem para que se possa levar à construção de novos modelos com base 

na realidade de cada organização, principalmente no tocante a gestão de pessoas. 

Nota-se um imperativo quanto a importância de gerir pessoas, visto que 

parte da riqueza das organizações está nos indivíduos que nela trabalham e que 

com ela colaboram. Prover excelência aos clientes pode ser uma diferença crítica no 

sucesso dessas empresas que se utilizam da participação de seus empregados, 

através de uma gestão compartilhada no momento de reger seus negócios. 

O comprometimento com a organização se relaciona positivamente com 

uma variedade de recompensas de trabalho desejáveis, incluindo satisfação no 

trabalho, motivação e performance (CHEN, 2003). 

As pessoas desenvolvem um comprometimento com a organização, 

influenciadas por diversas dimensões através de vínculos afetivos, de continuidade e 

normativos (MEYER; ALLEN, 1991). 

O comprometimento tem o potencial de influenciar a efetividade 

organizacional e o bem estar dos funcionários (MEYER; HERSCOVITCH, 2001). 

Dentro do raciocínio de que o empregado passará a comprometer-se 

mais ao identificar-se com a empresa e seus objetivos; e ao sentir-se fazer parte do 

desempenho e do resultado dessa empresa, através de incentivos do ambiente ou 

da estrutura que ele está inserido, acredita-se que o Lean torna-se um aliado das 

empresas que optam por sua implementação, pois proporciona um ambiente 

propício ao comprometimento e ao engajamento de seus empregados. 

Particularmente na construção civil, setor foco deste estudo em que o 

Lean foi desenvolvido, e que tem características diversas do ambiente de 

manufatura, torna-se difícil a simples aplicação direta de ferramentas, sem antes se 

entender conceitos mais gerais que as geraram em seu ambiente original, de forma 

a se poder desenvolver ferramentas específicas ou adaptar as existentes, 

considerando as particularidades deste setor (KOSKELA; VRIJHOEF, 2000; PICCHI, 

2001a e b). 
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1.2 Justificativa 

 

Conseguir a fórmula do sucesso nas organizações, através das pessoas, 

tem sido uma tônica. Neste contexto, o recurso humano tem se mostrado um 

assunto muito presente, embora ainda se percebe a necessidade de se dar maior 

atenção às reações dos indivíduos no contexto organizacional. 

No meio acadêmico, encontram-se pesquisas sobre o Lean 

predominantemente como um sistema de produção e não como filosofia ou modelo 

de gerenciamento, e, portanto é esta a principal contribuição do presente estudo. As 

poucas pesquisas existentes ressaltam o Lean apenas no âmbito da produção 

eficiente (chão de fábrica), pouco observando os seus aspectos gerenciais que 

possam vir a contribuir com a gestão da organização como um todo, assim como 

nos vários ramos de negócios (indústrias não automobilísticas).  

Sob a lente da gestão de pessoas, focar o aspecto do comprometimento 

daqueles que fazem a empresa expõe uma série de conceitos subjacentes, que não 

são tratados quando o Lean é analisado apenas como um sistema que reestrutura o 

processo produtivo. 

O comprometimento retém e influencia funcionários em como gastam seu 

tempo, tendo importantes implicações para a moral, motivação, desempenho e, em 

última instância, para o sucesso organizacional (MEYER; ALLEN; TOPOLNYTSKY, 

1998, p. 84).  

Pode-se citar também outros interessados pelo assunto organizações, 

como é o caso de consultores, que passarão a ter um melhor “entendimento de 

como as respostas dos empregados irão afetar suas relações com os empregadores 

e isso é essencial” (MEYER; ALLEN; TOPOLNYTSKY, 1998, p. 84). 

O Lean, como modelo de gestão, é uma nova abordagem, demandando, 

portanto, algumas mudanças de comportamento nas organizações. Herscovitch e 

Meyer (2002, p. 474) identificam que “apesar de sua grande importância, pouca 

atenção tem sido dada à definição e medição de comprometimento em um contexto 

de mudança”. 

Tendo em vista o delineamento feito, o problema de pesquisa a ser 

analisado nesta dissertação é: Quão significativo é o grau de aderência ao modelo 

Lean para o comprometimento organizacional das empresas em estudo? 

 



16 

 

 

1.3  Hipóteses 

 

Parte-se da ideia de que a adesão ao modelo Lean de gestão estimula 

significativamente o comprometimento organizacional. Em alinhamento a esta visão, 

foram elaboradas as seguintes hipóteses: 

1) Quanto maior o grau de aderência à gestão Lean por parte da 

empresa, maior será o nível de comprometimento organizacional; 

2) Quanto maior o alinhamento da empresa ao modelo Lean, maior é a 

predominância da dimensão afetiva do comprometimento 

organizacional;  

3) Quanto maior o alinhamento da empresa ao modelo Lean, menor é a 

predominância da dimensão calculativa do comprometimento 

organizacional; 

4) Não existe relação de significância entre o grau de aderência à gestão 

Lean (maior ou menor) com o comprometimento organizacional na 

dimensão normativa. 

 

1.4  Objetivos 

 

Tendo por foco duas empresas de construção civil, esta dissertação tem 

por objetivo geral investigar a relação entre o modelo Lean de gestão e o 

comprometimento organizacional. São os objetivos específicos: 

1) Analisar a relação entre o grau de adesão a gestão Lean e o nível de 

comprometimento organizacional; 

2) Analisar a relação entre o grau de alinhamento ao modelo Lean e a 

dimensão afetiva do comprometimento organizacional;  

3) Analisar a relação entre o grau de alinhamento ao modelo Lean e a 

dimensão calculativa do comprometimento organizacional; e 

4) Analisar a relação entre o grau de alinhamento ao modelo Lean e a 

dimensão normativa do comprometimento organizacional. 
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1.5  Aspectos metodológicos e estrutura da dissertação 

 

Quanto aos aspectos metodológicos do trabalho, a pesquisa é 

exploratória, descritiva e comparativa, uma vez que busca contextualizar o 

comprometimento organizacional e o modelo Lean em 02 (duas) empresas, 

comparando e analisando os resultados. 

A pesquisa é caracterizada como estudo de caso realizado através de 

métodos quantitativos, procurando entender através de duas amostras 

independentes o comprometimento de cada população (empresas pesquisadas), 

observando seu grau de aderência ao modelo Lean. A escolha das empresas se deu 

por acessibilidade e por apresentarem alguma experiência quanto às práticas e 

conceitos Lean em suas atividades. 

No que se refere à estrutura esta dissertação apresenta 06 (seis) seções, 

conforme descrito a seguir: 

Seção 1 – Introdução. Inicia com a apresentação do tema da pesquisa, 

abordando os constructos a serem pesquisados. Ressalta a importância de se 

entender o modelo Lean, relacionando-o com o comprometimento organizacional e 

suas dimensões, o que pode resultar em melhores resultados para o meio 

empresarial ao identificar oportunidades em favor de ambas as partes: empresa e 

empregado. Apresenta também a definição do problema, a justificativa da pesquisa, 

suas hipóteses, objetivos, aspectos metodológicos e estrutura geral da dissertação. 

Seção 2 – Modelo Lean. Apresenta o levantamento de uma literatura que 

se refere ao Modelo Lean, conceituando e apresentando onde surgiu e como se deu 

a percepção desse novo paradigma. A seção apresenta ainda os principais pilares 

do Lean, os 05 princípios Lean, os 07 desperdícios Lean de Ohno, o método PDCA, 

as principais ferramentas utilizadas quando se tem uma empresa Lean, os principais 

resultados e práticas de empresas que já estão com um modelo Lean solidamente 

implementado. E, por fim, ressalta o Lean como modelo de gerenciamento que vai 

além do chão de fábrica, sendo percebido como aliado na gestão de empresas, 

independentemente do setor, ramo de atividade ou nacionalidade da empresa. 

Seção 3 – Comprometimento Organizacional. Em continuidade ao 

levantamento da literatura, conforme a seção anterior, a seção três trata do tema do 

comprometimento organizacional e suas dimensões afetiva, normativa e calculativa. 

Através de conceitos pertinentes ao constructo, explora em essencial as reações 
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geradas por empresas em seus colaboradores e explica, por fim, o contrato 

psicológico contido no comportamento que explicita o quão comprometido o 

trabalhador está com a empresa que ele pertence. 

Seção 4 – Metodologia. Aborda o tipo de pesquisa, a população e as 

amostras, explicando como se deu a coleta de dados, os procedimentos da pesquisa 

e como foram analisados os dados de campo. 

Seção 5 – Análise dos Resultados. Discorre sobre os resultados obtidos 

na pesquisa em ambas as empresas, relatando o nível de comprometimento em 

cada dimensão por empresa, observando o grau de aderência ao modelo Lean.  

Seção 6 – Conclusão. Apresenta os achados da pesquisa, evidenciando 

como os objetivos propostos foram alcançados, a partir do percurso metodológico 

percorrido, incluindo-se, aí, o teste das hipóteses. Discute, ainda, as limitações da 

pesquisa e sugestões de trabalhos futuros. 
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2 MODELO LEAN 

 

Esta seção tem por objetivo apresentar o modelo Lean, constituindo a 

primeira parte do referencial teórico que serve de suporte para o desenvolvimento 

desta dissertação. 

 

2.1 Conceito de Lean  

 

A partir da segunda metade do século XX, no período pós-guerra, a 

Toyota estabeleceu um modelo corporativo próprio. Beneficiado pelo tão renomado 

Controle de Qualidade Total (TQC), o Sistema Toyota de Produção (STP), apesar de 

ter nascido e evoluído por uma necessidade advinda da produção e, por muitas 

vezes, visto como um sistema voltado às relações puramente de “chão de fábrica”, 

deve ser entendido como uma filosofia ou modelo de gestão e não como um simples 

agrupamento de ferramentas com foco em eficiência e produtividade. Liker e Meyer 

(2008, p.11) enfatizam que: 

 
Uma compreensão ampla do fenômeno competitivo associado à Toyota 
passa pela construção de um conhecimento multifacetado da organização 
em cena. O STP pode ser estudado a partir de várias perspectivas: 
histórica, econômica, financeira, técnica/tecnológica, da gestão, do poder e 
cultural. 
 

A produção enxuta, como é conhecida no Brasil e também denominada 

pelos americanos Lean Production ou somente Lean, a partir de conceitos 

desenvolvidos originalmente nos Estados Unidos (FORD – produção em massa), 

expandiu-se e ficou conhecida em todo o mundo. Muitas empresas passaram a 

adotá-la como um sistema lógico capaz de proporcionar competitividade 

diferenciada às demais empresas, com seus sistemas de produção fundamentados 

em sistemas tradicionais. 

A flexibilidade do Sistema Toyota de Produção mostrou ser capaz de 

reagir às constantes mudanças nos mercados, bem como a constatação de que o 

sistema era aplicável além das fábricas da Toyota (SHIMOKAWA; FUJIMOTO, 

2011). 

Com o objetivo de produzir muitos modelos em pequenas quantidades e a 

custos baixos, o sistema Lean visava superar o sistema Ford de produção em 
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massa que produzia sempre o mesmo produto em grandes quantidades 

homogêneas.  

Nascido na China em fevereiro de 1912, Taiichi Ohno, conhecido como o 

pai e fundador do Sistema Toyota de Produção (TPS), formou-se pelo departamento 

de Engenharia Mecânica em Nagoya Technical High School (OHNO, 1997). 

Em 1932, Taiichi Ohno entrou para a Toyoda Spinning and Weaving e em 

1943 foi transferido para a Toyota Motor Company onde trabalhou por 

aproximadamente 35 anos. Ohno acreditava que as empresas, ao utilizarem o 

sistema de produção Ford, estariam expostas ao desenvolvimento de todos os tipos 

de desperdícios, ou seja, tudo aquilo que consome recursos, mas não agrega valor. 

Outro pensamento de Ohno naquela época era que os consumidores, através de 

sistemas de valores diferentes, passaram a ficar na linha de frente do mercado, 

puxando as mercadorias que eles necessitam, na quantidade e no momento que 

precisam (SHIMOKAWA; FUJIMOTO, 2011).  

A base conceitual estabelecida por Ohno (1988) é fundamental, exigindo, 

entretanto, o conhecimento de maiores detalhes sobre o sistema e suas formas de 

aplicação para sua replicação em outras empresas (PICCHI, 2003). Com este 

objetivo, diversos autores estudaram o TPS. 

A habilidade de nutrir uma capacidade para o aprendizado organizacional 

perseverante em meio ao caos é a competência central mais importante na Toyota 

(SHIMOKAWA; FUJIMOTO, 2011).  

Koenigsaecker (2011) conceitua o Lean como um sistema de melhoria 

voltado para pessoas e pode aperfeiçoar qualquer processo de trabalho. Seus 

princípios, ferramentas e práticas podem melhorar qualquer tipo de trabalho em uma 

empresa. 

Entender melhor o Lean e tudo o que ele proporciona de consistência à 

Toyota ou em qualquer outra empresa que venha a implementar a sua dinâmica é 

entender no mínimo os seguintes pontos: os 05 princípios, os 07 desperdícios, os 

pilares, o método PDCA, as principais ferramentas e seus resultados (OHNO, 1997). 

Koskela (1992) tem servido de base para diversos trabalhos que buscam 

a aplicação prática dos princípios do Lean. Os onze princípios de Koskela (1992) 

foram propostos antes do trabalho de Womack e Jones (1998), o qual propôs hoje 

cinco princípios largamente disseminados e adotados em diversos setores 

industriais (PICCHI, 2003) e que serão abordados a seguir. 
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2.2 Os princípios do Lean de Womack e Jones (1998) 

 

Os princípios que regem a produção Lean são 05: I – Valor; II – Fluxo de 

valor; III – Fluxo contínuo; IV – Puxar; V – Busca pela perfeição (OHNO, 1997). 

O ponto de partida essencial para o Lean é o valor e só pode ser definido 

pelo cliente final (WOMACK; JONES, 2004). Valor é a necessidade atendida de um 

cliente que expressa o que realmente ele precisa em um determinado produto, no 

momento certo, a um preço específico, calculado desde a sua concepção até a sua 

entrega. É o que realmente o consumidor percebe de valor no produto. 

Não importa se o produto é simples ou complexo. O questionamento do 

Lean é se o produto tem valor para o cliente e se todo o empenho dado àquele 

produto foi visando a sua real necessidade, como menores custos, funcionalidade, 

despertando o interesse nesse cliente que percebe que o produto foi projetado para 

ele, considerando suas necessidades.  

Em suma, especificar o valor com precisão é o primeiro passo essencial 

no pensamento Lean. Isso porque oferecer bem ou serviço errado da forma certa é 

desperdício (WOMACK; JONES, 2004). 

Os requisitos dos clientes estão diretamente relacionados com a geração 

de valor, partindo do princípio de que o valor é baseado principalmente na 

percepção do cliente (VASCONCELOS; SOARES; HEINECK; BARROS NETO, 

2013). 

O segundo princípio Lean é o Fluxo de Valor. Rother e Shook (2003, p. 3) 

definem fluxo de valor como: 

 

Toda ação (agregando valor ou não) necessária para trazer um produto por 
todos os fluxos essenciais a cada produto: (1) Fluxo de produção desde a 
matéria-prima até os braços do consumidor, e (2) o fluxo do projeto do 
produto, da concepção até o lançamento, lembrando que quando se fala em 
produto pode ser um bem, um serviço, ou a combinação dos dois. 
 

No Fluxo de Valor, a maior preocupação do Lean é com relação às etapas 

existentes nos grandes fluxos dos processos das empresas, as quais podem ser 

caracterizadas como: 

a) Etapas que criam valor; 

b) Etapas que não criam valor, mas são indispensáveis ao processo; 
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c) Etapas em excesso que não criam valor e podem ser eliminadas 

imediatamente do processo, pois claramente estão aumentando os 

custos. 

No fluxo de valor o foco é desenvolver e fornecer produtos para satisfazer 

completamente a expectativa do cliente. Os demais processos devem permanecer 

como processos de apoio que ajustam e suportam o fluxo de valor garantindo o seu 

ciclo de vida em longo prazo.  

Quanto mais Lean ou enxuto for a cadeia de valor (atividades-fim + 

atividades-meio), mais rapidamente a empresa atingirá seus objetivos com relação 

ao que o cliente define como valor ao produto. 

Para Porter (1985) as atividades de valor podem ser divididas em 

atividades primárias (logística interna e externa, operações, marketing, vendas e 

serviços) e atividades de apoio (infraestrutura da empresa, gerência de recursos 

humanos, desenvolvimento de tecnologia e aquisição), conforme apresentado na 

figura 1, abaixo.  

 

Figura 1: Cadeia de valor de Michael Porter 

 

Fonte: PORTER (1985, p.35) 

 

O fluxo contínuo, ou terceiro princípio Lean, é um conjunto de atividades 

que seguem dentro de um processo, somados ao esforço humano, tempo, espaço, 

ferramentas e estoques necessários para projetar e fornecer um determinado 

serviço ou produto.  

Sendo uma possível estratégia para reduzir estoques, a aplicação do 

princípio do fluxo contínuo é apontada como um mecanismo indutor de melhoria de 

todo o sistema de produção (BULHÕES; PICCHI, 2011). 
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O fluxo contínuo deve ser montado de forma alinhada, com etapas 

essenciais necessárias a realização do trabalho, de forma estável e contínua. Fazer 

com que as etapas restantes que criam valor fluam (WOMACK; JONES, 2004). 

De acordo com Womack e Jones (2004), para que o valor possa fluir 

continuamente é preciso concentrar-se no fluxo de valor para o serviço ou bem 

específico, eliminar as barreiras organizacionais, criando uma empresa enxuta, 

realocando e dimensionando recursos através de técnicas enxutas. 

 

 Figura 2: Fluxo Tradicional X Fluxo Contínuo 

 

 Fonte: http://qualidadeprodutividade-fernando.blogspot.com.br/2012/04/lean-manufacturing-013    
            criando-fluxo.html 

 

O objetivo final segundo o conceito de fluxo contínuo de Womack e Jones 

(2004) é eliminar totalmente as paralisações em todo o processo (figura 2). 

Para melhor entender o quarto princípio enxuto que é o puxar, é preciso 

fazer uma analogia com o processo de produção em massa que defende uma lógica 

de produção empurrada. 

Na produção empurrada, cada processo produz o máximo possível, sem 

considerar a necessidade do cliente; existência de grandes ativos de matéria-prima 

e produtos acabados; tarefas que se repetem sem agregar valor; falta de qualidade 

dos produtos; desperdícios diversos etc.  
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O sistema Lean produz apenas o necessário, apenas quando preciso e na 

quantidade certa (SHIMOKAWA; FUJIMOTO, 2011). Na produção puxada, quem 

dita a demanda é o cliente. É um sistema de produção onde cada etapa só produz 

um bem ou serviço quando uma etapa posterior solicitar. Podem-se fabricar 

produtos com qualquer combinação, atendendo qualquer demanda e no tempo 

certo. 

O último é o princípio da perfeição, definido pela busca de processos 

ainda mais perfeitos, onde o estado futuro é a visão da melhoria. 

 
De repente a perfeição, não parece uma ideia maluca. Por quê? Porque os 
quatro princípios iniciais interagem entre si em um círculo poderoso. Fazer 
com que o valor flua mais rápido sempre expõe os desperdícios ocultos no 
fluxo de valor. E, quanto mais você puxar, mais revelará os obstáculos do 
fluxo, permitindo a sua eliminação (WOMACK; JONES, 2004, p.14). 
 

Mas não é buscar a perfeição em direções erradas sem objetivos 

específicos para a realização das tarefas. Todos os esforços devem se direcionar 

para etapas importantes, fazendo uma coisa de cada vez continuamente, aplicando 

as melhorias necessárias, mesmo que sejam simples, mas que sejam cumpridas.  

Perceber e entender a busca pela perfeição só se dá com o tempo. 

Tempo que acontece no momento que os princípios anteriores forem aprendidos e 

implementados: ver o valor, o fluxo de valor; esse valor fluir e ser puxado pelo 

cliente. Ver resulta trazer a perfeição, para que o objetivo da melhoria fique visível e 

seja real para a empresa como um todo (WOMACK; JONES, 2004). 

 

2.3 Os desperdícios do Lean 

 

A verdadeira melhoria na eficiência surge quando produzimos zero 

desperdício e levamos a porcentagem de trabalho para 100%. As quantidades 

produzidas devem ser necessárias e a força de trabalho deve ser reduzida (OHNO, 

1997).  

A eliminação de desperdício, para Ohno (1997), deve ser o objetivo 

primeiro das organizações. Nesse sentido, ele classificou tais desperdícios em sete 

categorias:  

a. Desperdício de superprodução 

- Produzir mais, mais rápido e antes que o necessário é caracterizado 

como desperdício 1. 
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b. Desperdício de tempo disponível (espera) 

- Aguardar por algo ou interromper uma atividade ou processo é 

caracterizado como desperdício 2. 

c. Desperdício de transporte 

- A movimentação desnecessária de materiais e equipamentos é 

caracterizada como desperdício 3. 

d. Desperdício de processamento em si  

- Esforços para processamentos redundantes que não acrescentam 

valor algum são caracterizados como desperdício 4. 

e. Desperdício de estoque disponível 

- Materiais ou produtos em quantidade superior ao imediatamente 

necessário para o processo ou para o cliente é caracterizado como 

desperdício 5. 

f. Desperdício de movimento 

- Qualquer movimentação de pessoas que não contribua para a 

agregação de valor a um produto ou serviço é caracterizado como 

desperdício 6. 

g. Desperdício de produzir produtos defeituosos 

- Produzir com defeito ou com qualidade duvidosa é caracterizado 

como desperdício 7. 

Embora os sete desperdícios sejam usados para explicar a produção 

Lean, a Toyota ensina internamente que o desperdício não se limita a sete tipos. Ele 

é infinito. Na Toyota, o maior desperdício é a subutilização das pessoas (MAGEE, 

2008). A base do Lean é a absoluta eliminação do desperdício. 

 

2.4 Os pilares do Lean 

 

Segundo Ohno (1997), os dois pilares necessários à sustentação do 

sistema de produção são o Just-in-time e a Autonomação, ou automação com um 

toque humano – Jidoka (figura 3). 
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         Figura 3: A Casa da Toyota simbolizando os pilares do Lean 

 

         Fonte: ELIAS; ALVES (2010, p.7). 

 

No just-in-time a linha de produção ou as atividades de um processo 

deverão ser supridas por partes que as compõem, no momento em que são 

necessários e somente na quantidade precisa.  

Para Ohno (1997), a automação também muda o significado da gestão. 

Não será necessário um operador enquanto a máquina estiver funcionando 

normalmente. Apenas quando a máquina para, devido a uma situação anormal, é 

que ela recebe atenção humana (SHIMOKAWA; FUJIMOTO, 2011). 

 

2.5 O método científico no Lean: Ciclo PDCA 

 

Planejar, Desenvolver, Checar e Agir corretivamente – PDCA (figura 4) é 

o método base utilizado por empresas que optam por implementar o Lean. É a alma 

do sistema Lean (FALCONI, 2009). O ciclo PDCA é uma expressão do método 

científico ao qual nossa sociedade deve sua prosperidade a W.Edwards Deming 

(DENIS, 2007).  

PDCA significa: 

 P do inglês Plan: Planejar e determinar objetivos e metas; 

 D do inglês Do: Implementar (fazer) o que se planejou; 
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 C do inglês Check: Checar resultados e analisar os efeitos da 

implementação; 

 A do inglês Act: Agir conforme os resultados checados, padronizando a 

mudança ou reiniciando o ciclo caso necessite. 

 

                   Figura 4: Ciclo PDCA de Deming 

 

                   Fonte: DENNIS (2007, p.75) 

 

Este método, segundo Falconi (2009), permite: 

(a) A participação de todas as pessoas da empresa em seu efetivo 

gerenciamento (melhoria e estabilização dos resultados). 

(b) A uniformização da linguagem e a melhoria da comunicação. 

(c)  O entendimento do papel de cada um no esforço empresarial. 

(d) O aprendizado contínuo. 

(e) A utilização das várias áreas da ciência para a obtenção de 

resultados. 

(f) A melhoria da absorção das melhores práticas empresariais. 

Ao forçar o uso do método científico em todos os níveis da sua força de 

trabalho, a Toyota garante que as pessoas definam claramente as expectativas que 

irão testar quando implementarem as mudanças que planejaram (SPEAR; BOWEN; 

1999). 
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2.6 Ferramentas do Lean 

 

O Lean, tendo como base o método PDCA, se utiliza de ferramentas para 

atingir a condição ideal de seus objetivos e metas, bem como para sua sustentação. 

Nesse contexto, as principais ferramentas abordadas a seguir são: Kaizen, Kanban, 

Andon, os 5 por quês, Heijunka, Trabalho padronizado, A3 e Poka-yoke. 

 

a) Kaizen  

 

É uma palavra japonesa que traduz pequenas mudanças que focam em 

melhorias contínuas de atividades ou de processos. O kaizen aumenta a eficiência e 

melhora a qualidade por meio da transmissão de um maior volume de 

conhecimentos (SHIMOKAWA; FUJIMOTO, 2011). 

Ohno repreendia, dizendo: “O kaizen envolve mudar o modo como as 

coisas são. Se você supor que as coisas estão certas do modo como estão, não 

poderá implantar o kaizen. Por isso, mude alguma coisa!” (SHIMOKAWA; 

FUJIMOTO, 2011, p.64). 

 

b) Kanban  

 

É um método operacional do Sistema Toyota. O kanban é um cartão que 

define a reposição de materiais. Nele constam instruções de coleta, transferência ou 

produção. É um instrumento que garante a produção just-in-time (OHNO, 1997). 

As funções do kanban apresentadas por Ohno (1997) são: 

I. Fornecer informação sobre apanhar ou transportar. 

II. Fornecer informação sobre produção. 

III. Impedir a superprodução e o transporte excessivo. 

IV. Servir como uma ordem de fabricação afixada às mercadorias. 

V. Impedir produtos defeituosos pela identificação do processo que os 

produz. 

VI. Revelar problemas existentes e manter o controle de estoques. 
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c) Andon  

 

Em japonês, andon é uma lâmpada ou um sistema de comunicação com 

a utilização de um luminoso. É um controle visual através de cores que indica 

normalidade ou anormalidade nas operações. Pode ter acompanhamento sonoro 

para facilitar o conhecimento da existência de problemas pelos líderes. 

Os andons são ferramentas dinâmicas de análise e solução de problemas 

de estresse, e, em um terceiro nível, constituem uma forma de dar visibilidade ao 

nível seguinte de desperdício (KOENIGSAECKER, 2011). 

 

d) 05 (cinco) por quês 

 

É a base científica do Lean na identificação de problemas e na resolução 

destes, no nível de causa raiz ou causa real. Faz-se cinco vezes a pergunta “por 

quê?”.  

Perguntando “por quê” cinco vezes pode-se ajudar a descobrir a raiz do 

problema e corrigi-lo, chegando à verdadeira causa do problema, que geralmente 

está escondido atrás de sintomas mais óbvios (OHNO, 1997). 

É muito fácil entender os cinco por quês, mas ao mesmo tempo, dificílimo 

transformá-los e consolidá-los em nosso dia a dia (KOENIGSAECKER, 2011). 

 

e) Heijunka  

 

Nivelamento da produção e/ou dos processos com foco em estabilidade. 

O sistema Lean exige produção nivelada e os menores lotes possíveis, mesmo que 

isso pareça contrário à sabedoria convencional (OHNO, 1997). 

 

f) Trabalho padronizado  

 

Ferramenta fundamental que é a fonte principal dos ganhos em 

produtividade – tanto para processos administrativos como para os da produção. 

Pode ser a ferramenta mais poderosa e mais onipresente do kit de ferramentas do 

Lean (KOENIGSAECKER, 2011). 
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O trabalho padronizado é uma estrutura para as melhorias via kaizen 

(SHIMOKAWA; FUJIMOTO, 2011). Garante o tempo padrão de produção, a 

sequência de trabalho padrão relacionada com o tempo e o inventário padrão ou a 

quantidade mínima de mercadorias necessárias para manter a continuidade do 

processo, dentre outras ferramentas. 

 
O taylorismo pregava a definição de metas de acordo com a velocidade dos 
funcionários mais rápidos, mas isso é o mesmo que exploração da mão de 
obra. Nós nos certificamos de que todas as pessoas sejam capazes de ver 
com clareza quais são nossas expectativas com relação ao ritmo de 
trabalho. Os iniciantes precisam melhorar o tempo todo e, gradualmente, 
tornam-se tão rápidos quanto seus líderes de equipe. Até se acostumarem 
com a velocidade, as pessoas recebem assistência dos trabalhadores mais 
experientes. (OHNO, 1970, apud, SHIMOKAWA; FUJIMOTO, 2011, p. 32). 

 

g) A3 

 

O Relatório A3, remetendo ao tamanho do papel, é um documento que 

resume os pontos essenciais de uma proposta, da solução de um problema ou para 

comunicação. A Toyota desenvolveu uma abordagem da resolução de problemas 

que deve caber um uma folha de papel.  

 
No A3 deve estar inserido obrigatoriamente na primeira metade da folha, do 
lado esquerdo, o histórico do problema ou situação, descrição da situação 
atual, análise dos obstáculos, limitadores e oportunidades, definição dos 
objetivos e metas que se quer alcançar.Na segunda parte inicia-se com o 
desenho da situação futura, seguindo-se o plano básico com ações ao 
longo do tempo para atingi-la e terminando com a definição de pontos de 
controle. As descrições devem utilizar esquemas gráficos que representem 
as situações e facilitem o entendimento. Cada envolvido na decisão negocia 
individualmente com o responsável e ao chegar ao acordo assina esse 
documento, compromissando-se em contribuir para o sucesso do plano 
(TORRES JR.; GATI, 2008). 
 

O A3 evita retrabalhos que resultam da implantação de ideias que não 

chegaram a ser esclarecidas ao longo do processo. O fato de poder resumir a 

informação em uma folha de papel é outro aspecto que faz do A3 uma ferramenta 

incrivelmente eficiente (KOENIGSAECKER, 2011). 

Além de ser uma representação ou resumo, a utilização do A3 representa 

uma linguagem comum que instrumentaliza o processo de nemawashi (negociação 

entre as partes interessadas) no qual o grupo compartilha seu conhecimento sobre o 

processo atual e, por fim, há um consenso sobre o que se quer mudar (TORRES 

JR.; GATI, 2008). 
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h) Poka-yoke 

 

Ferramenta com foco em qualidade que tem o objetivo de impedir que 

aconteçam erros que gerem defeitos, atuando nas suas causas básicas, sejam 

provocadas por equipamentos ou pessoas. 

Dispositivo à prova de erro, poka-yoke trata-se de uma abordagem da 

retomada de passos individuais do processo para que nenhum deles seja feito de 

maneira incorreta. Elimina até mesmo a possibilidade de cometimento de erro 

(KOENIGSAECKER, 2011). 

Muitas são as ferramentas utilizadas pelo modelo Lean. Porém não se 

deve esquecer que o foco do Lean não está na utilização de ferramentas e sim em 

como elas poderão ser utilizadas com base nos conceitos enxutos. 

 
A Toyota não considera nenhuma das ferramentas ou práticas – como os 
kanbans ou os cordões andon, que tantas empresas observaram e 
copiaram – como fundamental ao sistema Lean. Ela utiliza as ferramentas e 
práticas meramente como respostas temporárias a problemas específicos e 
que serão úteis até que uma melhor abordagem seja descoberta ou que as 
condições mudem (SPEAR; BOWEN; 1999, p.14). 

 

2.7 A prática e os resultados – do modelo tradicional ao Lean 

 

A preparação para a transição do modelo tradicional para um novo 

conceito de gestão é um desafio muito especial. Trazer uma visão para a realidade 

envolve vivê-la em cada passo do caminho, pois o processo de caminhar para lá é o 

processo de chegar lá. 

Sair do pensamento tradicional e passar a pensar Lean é uma transição 

de valores muito drástica e como toda mudança ou tendência de transformação 

organizacional resulta em impactos nos mais diversos aspectos, exigindo-se novo 

posicionamento em gestão. 

O mais importante não é o sistema, mas a criatividade dos seres 

humanos que selecionam e interpretam a informação (OHNO, 1997). 

A compreensão fundamental das causas profundas e seus efeitos; a 

habilidade de perceber como estruturas, regras, sistemas, processos, crenças, 

resultados e ambiente se interrelacionam mutuamente; e a análise do estado atual 

em que se encontra a organização, são fatores indispensáveis para mudar para 

qualquer que seja o processo ou sistema.  
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As empresas passam a olhar os processos com outra mentalidade onde 

as operações centralizadas são substituídas por equipes dedicadas, em fluxo 

contínuo, chegando até montar estruturas de células de trabalho, com todos 

envolvidos em processos onde o principal foco é o cliente. O trabalho em equipe é 

essencial (OHNO, 1997). 

Muitas são as ações que possibilitam mudanças, principalmente no que 

se refere a mexer e propor a uma organização mudar totalmente. São aprendizados, 

conceitos e novos comportamentos que a empresa passa a utilizar no dia a dia e 

que na mentalidade tradicional jamais pensariam em usar. 

 

2.7.1 Aprender a enxergar o desperdício 

 

No aspecto aprender a enxergar o desperdício destacam-se as 

dificuldades que as empresas têm de perceber o que realmente agrega valor ao 

cliente.  

Enxergar o desperdício é uma etapa essencial para a implementação do 

Lean que somente se dará a partir do momento que a empresa souber qual o seu 

real fluxo de valor. Eliminar etapas do processo, supondo estar eliminando 

desperdício não resultará em redução de custos, nem em melhorias na qualidade e 

muito menos chegar nos resultados esperados (ROTHER; SHOOK, 2003). 

A eliminação de funções que envolvem desperdícios e que não tem 

sentido enfatiza o valor do trabalho para os trabalhadores (OHNO, 1997). 

 

2.7.2 Transparência das informações 

 

No Lean todas as informações são expostas onde se pode ver em toda a 

empresa, seja na linha de montagem ou nos escritórios, quadros com informações, 

monitores eletrônicos (andon), demonstrando indicadores de desempenho, status da 

produção nos seus diversos estágios, funcionários destaque etc. Nas empresas que 

utilizam o Lean como modelo de gestão, o controle visual ou gerenciamento pela 

visão é obrigatório (OHNO, 1997). 

A transparência nas informações facilita o envolvimento de todos os 

setores da empresa, onde os colaboradores desempenham suas atividades, 

trabalhando em alerta ao todo, para a redução de desperdícios. 
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O gerenciamento das informações passa a ser também visual, ampliando 

o controle no andamento das atividades, podendo se identificar rapidamente os 

problemas através de uma comunicação direta voltada para a resolução desses 

problemas. O resultado pode surgir de uma melhoria rápida e eficiente através de 

todos os envolvidos. 

 

2.7.3 Padronização 

 

A padronização passa a ser condição sine-qua-non nos processos 

internos existentes, pois de nada adianta o esforço da mudança se o que foi 

implementado não for estabilizado. A padronização assegura a execução do 

trabalho conforme o padrão da empresa, pois passa a ser um método para se 

produzir sem perdas. 

O trabalho padronizado relaciona cada passo no processo e faz uma 

rápida estimativa da quantidade de trabalho humano necessário para completar 

esses passos (KOENIGSAECKER, 2011). 

As empresas Lean passam a trabalhar de forma organizada, orientada 

para os seus processos, centrada nos movimentos humanos, onde o que está 

registrado nos documentos/ procedimentos de atividades serão estudados, testados 

e aprovados como padrões e garantem a qualidade estabilizando as ações eficazes. 

A padronização dá sustentação à melhoria proporcionando sequência, 

ritmo e efetividade aos processos. A falta de padronização das melhorias pode 

resultar na instabilidade dos processos organizacionais, reduzindo a disponibilidade 

operacional, gerando a necessidade de recursos adicionais, podendo surgir a prática 

bastante conhecida pelas empresas como “Apagar Incêndios”.  

Padronizar melhorias é ter controle e previsibilidade dos processos e dos 

seus resultados, proporcionando maior assertividade no que se refere ao 

planejamento. A padronização é uma ferramenta de gestão voltada para a redução 

da variabilidade no processo produtivo (FAZINGA; SAFFARO, 2012). 

  

2.7.4 Implementação de melhoria contínua na rotina da empresa 

 

Na implementação da melhoria ou no Kaizen, equipes de colaboradores 

internos são montadas e se reúnem com o propósito de sugerir e questionar idéias e 
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planos de ação que venham transformar os processos atuais em processos enxutos, 

num momento futuro (kaizen). Cada momento futuro definido pela equipe, depois de 

implementado, passa a ser atual, sendo continuamente melhorado em um espaço 

de tempo determinado pela equipe ou de acordo com a necessidade do processo.  

O processo do ciclo de melhoria contínua, de observar o local de trabalho, 

identificar problemas, e implementar soluções encontradas pelo próprio pessoal 

pode ser uma oportunidade inestimável para que todos entendam o kaizen como 

oportunidade de desenvolvimento de sua própria capacidade (NARUSAWA; 

SHOOK, 2009). 

Uma outra forma de propor mudança em um processo e implementá-la é 

seguindo a lógica do ciclo PDCA, que além de planejar e implementar as mudanças, 

avalia os resultados e garante a eficiência da melhoria através de padrões. 

Todos esses aspectos podem ser vistos como conceitos que mudam com 

a implantação de um sistema Lean e que causam mudanças nas “zonas de 

conforto”, passando a serem vistos como principais aspectos de uma nova forma de 

pensar. 

O quadro 1 demonstra percentuais de ganhos de implementação de um 

sistema Lean que com certeza impactam num significativo desempenho 

organizacional onde se destacam os seguintes indicadores: 

 

Quadro 1: Ganhos com a implementação Lean 

INDICADOR GANHO MÉDIO 

Produtividade Mão-de-Obra Aumento de 65% 

Estoque em Processo Redução de 45% 

Lead Time de Fabricação Redução de 70% 

Defeitos Redução de 75% 

Área Ocupada Redução de 40% 

Fonte: Fórum Lean Nordeste; Lean Intitute Brasil (2003). 

 

As empresas que optam por implementar Lean têm que estar certas do 

caminho a que vão se direcionar e arcar com possíveis resistências que poderão 

surgir. São mudanças de conceitos e quebras de paradigmas que o sistema atual 

sofrerá, exigindo principalmente que as pessoas que nele atuam mudem. 
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2.8 O Lean como modelo de gerenciamento 

 

A Toyota não produz apenas veículo: ela produz pessoas de talento 

(LIKER; MEIER, 2008). Somente através das pessoas e de suas ideias e 

pensamentos é que as empresas podem solucionar problemas e buscar o 

aperfeiçoamento. Para a Toyota é preciso acreditar que é nas pessoas que se 

encontra a chave do sucesso e que um sistema como o seu precisa apoiar seus 

colaboradores em seus esforços individuais. 

 
Quanto à plena utilização das competências dos colaboradores, a Toyota 
desenvolveu um sistema de respeito pelo ser humano, dando ênfase aos 
seguintes pontos: (1) eliminação dos movimentos desnecessários dos 
colaboradores, (2) atenção à segurança do empregado e (3) a 
demonstração, pelos próprios colaboradores, de suas competências com a 
entrega de maiores responsabilidades e de mais autoridade (SUGIMORI; 
KUSUNOKI; CHO e UCHIKAWA, apud SHIMOKAWA; FUJIMOTO, 2011, 
p.182). 
 

Conhecida como uma organização que aprende, a Toyota utiliza-se do 

método pensar, fazer e refletir, com a utilização de experimentos e reflexões que 

embasam a tomada de decisão e mudanças possíveis e necessárias. O aprendizado 

permanente, inclusive com os insucessos, faz parte de uma cultura onde a 

ocorrência do erro bem como a sua exposição serve de contribuição para a sua não 

reincidência, ocasionando no conhecimento de todos os que fazem a organização. 

Isso se reflete na afirmação basilar da cultura típica da Toyota: “O maior problema é 

não ter problema” (SHOOK; ROTHER, 2003, p. 99).  

O conhecimento é transferido rapidamente, pois todos entendem tudo o 

que se passa internamente através de uma eficaz gestão da informação, baseada 

em controles visuais fáceis de entender. O modelo de gestão Toyota trata e erradica 

os problemas surgidos através do planejamento e da detecção da sua causa raiz, 

implementando a cultura de melhoria contínua. Percebe-se uma insatisfação 

permanente na busca por melhorias, o que caracteriza a aspiração pela perfeição 

através de processos fortes, robustos e brilhantes, porém com pessoas normais.  

A liderança Lean garante o desenvolvimento dos colaboradores capazes 

e comprometidos em todos os níveis hierárquicos, resultando em responsabilidade e 

autoridade. As decisões são por consenso, ficando somente certos de mudar 

quando todos os envolvidos com o processo apoiam a tomada de decisão. A 
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empatia, o trabalho em grupo e o saber ouvir são condições primordiais na gestão 

Lean, cuja base está no respeito pelas pessoas (SHOOK; ROTHER, 2003).  

Lean é um sistema em que todas as partes contribuem com o todo. O 

todo, em sua base, concentra-se em apoiar e estimular as pessoas, para que 

continuamente melhorem os processos com que trabalham (LIKER, 2008). 

Liker (2008) organizou o modelo de gestão Lean em 04 categorias 

amplas:  

I – Filosofia de longo prazo;  

II – O processo certo produzirá os resultados certos;  

III – Agregar valor para a organização, desenvolvendo as pessoas;   

IV – A solução contínua da raiz dos problemas estimula a aprendizagem 

organizacional. 

A organização caracteriza-se Lean quando possui o alinhamento dos 03 

elementos: Propósitos, processos e pessoas (FORUM LEAN NORDESTE, 2008): 

A. Propósito – Visão, valores, norte verdadeiro e formação de estratégia e 

implementação; 

B. Processos – Fluxo de valor puxado, gestão padronizada e visual, sem 

desperdícios, sobrecargas e irregularidades e método e ferramentas de 

gestão aplicadas corretamente; e 

C. Pessoas – Colaboradores engajados com melhoria contínua, solução 

de problemas e trabalho em equipe e liderança como pensadores 

sistêmicos, solucionadores de problemas, aprendendo sempre e como 

professores/coaches. 

 

O Lean funciona e pode ser aplicado tanto em empresas simples como em 
empresas complexas nas três principais tradições industriais do mundo. São 
necessários apenas alguns anos para transformar inteiramente uma 
empresa. Elas criarão empregos em vez de destruí-los à medida que os 
gerentes aprenderem a usá-las adequadamente. Essas transformações 
podem ser obtidas, e com know-how atual. Tudo o que se precisa é de 
alguém que transforme sonhos em ações na busca da perfeição 
(WOMACK; JONES, 2004, p.298). 
 

O Lean vem se firmando, mais recentemente em outros setores, como o 

novo paradigma, não só de produção, mas de negócio, uma vez que envolve 

também desenvolvimento de produto, relação com fornecedores, estratégia de 

venda e gestão de pessoas (PICCHI, 2003). O modelo Lean apresenta aspectos 
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muito mais amplos do que métodos e ferramentas para soluções de problemas 

(TORRES JR.; GATI, 2008). 

 
A Toyota garante que as pessoas definam claramente as expectativas que 
irão testar quando implementarem as mudanças que planejaram. Mas, além 
disso, descobrimos que as pessoas das empresas que adotam o Sistema 
Toyota de Produção compartilham uma meta comum. Elas têm uma visão 
comum de qual seria o sistema de produção ideal e essa visão 
compartilhada os motiva a fazer melhorias além das que seriam necessárias 
para meramente atender as necessidades atuais de seus clientes. Esse 
conceito de ideal permeia toda a organização e acreditamos que seja 
essencial para compreender o Sistema Toyota de Produção (SPEAR; 
BOWEN, 1999, p.13). 
 

Contudo, acredita-se que para iniciar toda essa mudança, é preciso 

fortalecer um coletivo através de treinamentos, educação e desenvolvimento que 

visam incrementar a assertividade como processo mobilizador dos recursos 

pessoais inexplorados, sem esquecer de definir os seus agentes de mudança que, 

conhecedores da nova filosofia e formadores de opinião, devem determinar-se na 

imposição de um sistema profundamente igualitário em organizações profundamente 

hierárquicas. 

Acredita-se também que o Lean impacta positiva e diretamente no 

comportamento dos indivíduos. Pode-se chegar a uma melhor percepção da 

importância e do diferencial desse novo paradigma: não somente a empresa ganha 

com a existência deste paradigma. Existirá uma satisfação maior daqueles que 

estão inseridos na organização onde o comportamento e a atitude em comprometer-

se mais trarão o verdadeiro diferencial para ambas as partes. 
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3 COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL 

 

A presente seção apresenta o comprometimento organizacional, 

identificando também a característica tridimensional deste constructo, constituindo, 

assim, a segunda parte do referencial teórico, indispensável para a compreensão da 

temática investigada nesta dissertação. 

 

3.1  O conceito de comprometimento organizacional 

 

Quando as organizações são observadas quanto ao seu desempenho é 

fundamental perceber que por trás daquele resultado existe um plano traçado (ou 

pelo menos deveria existir) e também pessoas envolvidas com esse resultado. Fazer 

o plano acontecer está diretamente ligado à atitude dos que fazem a empresa. Tirar 

dos papéis e praticar aquilo que foi traçado como meta geralmente é uma das 

maiores dificuldades que as organizações tem hoje em dia. Para tanto, acredita-se 

que o comprometimento é um dos aspectos que está diretamente ligado ao 

desempenho das organizações de forma favorável, onde o trabalhador se identifica 

com a empresa e os seus objetivos, desejando manter-se parte dessa organização 

(RIBAS, 2010). 

Existem diferentes significados para a palavra comprometimento. Na 

língua portuguesa, segundo o dicionário Aurélio, comprometer significa dar como 

garantia, arriscar, assumir responsabilidade. Pode ainda ser caracterizado com o 

significado de engajamento e envolvimento. Bastos (1997) ressalta: 

 

O comprometimento como uma disposição, comprometimento é usado para 
descrever não só ações, mas o próprio indivíduo, é assim tomado como um 
estado, caracterizado por sentimentos ou reações afetivas positivas tais 
como lealdade em relação a algo (BASTOS, 1997, p.26 apud SIMON, 
COLTRE, 2012) 
 

Os estudos sobre o comprometimento tomaram corpo a partir da década 

de 1970, tendo como foco o entendimento da relação entre indivíduo e organização. 

Esses estudos assumiram uma trajetória tipicamente multidisciplinar, resultante de 

diversos tipos de enfoques e conceitos (GÓES, 2006). 

Apesar de existirem vários estudos sobre o comprometimento no trabalho 

ou organizacional, ainda falta um consenso sobre o seu conceito e quanto a sua 

vertente atitudinal ou comportamental. 
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É reconhecido que o comprometimento pode assumir diferentes formas e 

ser direcionado para diferentes elementos dentro e fora da organização. Além disso, 

sabe-se que nem todas as formas de comprometimento são igualmente eficazes 

(NOGUEIRA; LEMOS; CAVAZOTTE, 2011). 

Mowday e Steers (1979) utilizam a definição elaborada em 1970 por 

Porter e Smith para definir comprometimento: 

 

Comprometimento é uma relação forte entre um indivíduo identificado com e 
envolvido numa organização, em particular, e pode ser caracterizado por 
pelo menos três fatores: (1) estar disposto a exercer esforço considerável 
em benefício da organização; (2) forte crença e aceitação dos objetivos e 
valores da organização; e (3) forte desejo de se manter na organização. 
 

O termo comprometimento traz a noção de união da pessoa a algo. É 

uma força estabilizadora que fornece orientação e caracteriza a relação do 

empregado com a organização. O comprometimento organizacional pode ser 

entendido como um estado psicológico que caracteriza a ligação entre indivíduos e 

organização (MEYER; ALLEN, 1991). Comprometer-se com uma organização é 

estar alinhado com seus objetivos, implicando em responsabilidade, compromisso e 

obrigação para com as necessidades da empresa, onde algumas trocas, sejam 

sociais ou econômicas, gerem relações e/ou sentimentos de reciprocidade entre as 

duas partes: empregado e empregador. 

Para um melhor entendimento do que é comprometimento necessário se 

faz diferenciar esse conceito das atitudes. O primeiro envolve uma ação de 

responsabilidade de longo prazo, já que o indivíduo se empenha no trabalho de tal 

forma a “arriscar-se” pela organização. 

Atitude é o modo de proceder ou agir, é uma reação ou maneira de ser. 

As atitudes estão relacionadas ao conjunto de reações que o indivíduo tem em 

relação ao comprometimento desenvolvido com uma organização. 

 

Para Allport (1935 e 1954), Atitude é um estado mental e neural de 
prontidão que exerce influência diretiva sobre as respostas dos indivíduos 
em relação a todos os objetos e situações aos quais estão relacionadas. 
Não é um comportamento observável, mas uma disposição que influencia o 
comportamento (RIBAS 2010). 
 

A soma das atitudes define o comportamento. Esse é consequência do 

nível de comprometimento do indivíduo e influenciará diretamente a sua forma de 

agir no trabalho. 

O comprometimento pode influenciar o comportamento do indivíduo de tal  
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forma que os objetivos da empresa se sobressaem as suas aspirações pessoais. No 

caso de divergências entre os interesses pessoais e organizacionais pode dar até a 

impressão de que o colaborador é que está agindo contra seu interesse próprio. 

Meyer e Herscovitch (2001, p.301) consideram que: 

 

O comprometimento influencia o comportamento independente de outros 
motivos e atitudes e, de fato, deve guiar com persistência para uma direção, 
mesmo encontrando motivos e atitudes conflitantes. O comprometimento, 
por exemplo, pode guiar o indivíduo a se comportar de modos que, para a 
perspectiva de observadores neutros, pode parecer que está indo contra 
seu próprio interesse. 
 

O vínculo pelo comprometimento afetivo e pela relação de reciprocidade 

existente nas trocas sociais e econômicas entre o empregado e a organização é 

uma forma de fazer com que seus funcionários ajam a favor das estratégias da 

empresa através de uma variedade de recompensas que incluem a satisfação, a 

motivação e a performance. 

Essa relação de troca identifica outro conceito importante no estudo do 

comportamento organizacional que é o de reciprocidade organizacional. 

Reciprocidade organizacional é um conjunto de crenças relacionadas à maneira 

como os empregados percebem a disposição da organização para emitir atos 

recíprocos (SIQUEIRA, 1995). É nesse momento que o empregado espera receber 

retribuição em troca todo o seu empenho para com a empresa. 

A reciprocidade organizacional está relacionada à disposição dos 

empregados em oferecer ações benéficas à organização esperando futuras 

recompensas. 

O comprometimento organizacional se manifesta em pelo menos quatro 

situações (BARBOSA; FARIA, 2000): 

a) O indivíduo tem ligação afetiva com o grupo, com a organização ou 

com os resultados de seu trabalho; 

b) O indivíduo sente-se obrigado pelas pressões normativas e está de 

acordo com a organização; 

c) O indivíduo irá beneficiar-se diretamente com os resultados da ação 

praticada; 

d) O indivíduo acredita que o grupo ou a organização pode atender seus 

desejos ou expectativas. 

Observa-se que  as  situações  acima  estão caracterizadas pela existência de  
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reciprocidade entre as partes, o que é explícito quando estuda-se o 

comprometimento organizacional nas dimensões afetiva, calculativa e normativa 

(RIBAS, 2010). 

 

3.2  O comprometimento organizacional e suas dimensões 

 

O comprometimento é algo complexo e multifacetado, pode assumir 

diferentes formas já que o indivíduo pode desenvolvê-lo não somente com a 

organização, mas com diversos grupos, dentro ou fora dela. 

Estudos dividem os tipos de comprometimento em dois grandes focos. O 

primeiro ocorre dentro da organização. É o comprometimento com subgrupos tais 

como departamentos, equipes, onde os empregados são membros centrais de uma 

única equipe, com objetivos claros e bem definidos. E em caso de grandes 

mudanças, com uma nova organização (HEIZER; GARCIA; VIEIRA, 2009). 

Já o segundo grupo tem a ver com o comprometimento fora da 

organização, ou seja, com a carreira, o sindicato, os clientes e a ocupação. 

 Quanto às dimensões do comprometimento organizacional esta pesquisa 

segue a categorização de Meyer e Allen (1991), constituídas pelas dimensões 

afetiva, calculativa e normativa. Este é um dos modelos mais utilizados em 

pesquisas científicas que abordam o comprometimento organizacional.  

Meyer e Allen (1997, p. 3) caracterizam os indivíduos das três dimensões 

da seguinte forma: 
 

Indivíduos com um forte comprometimento afetivo permanecem na 
organização porque eles querem, aqueles com comprometimento 
calculativa permanecem porque eles precisam e aqueles com 
comprometimento normativo permanecem porque eles sentem que são 
obrigados. 

 

No que se refere ao comprometimento com a ocupação há um vínculo 

afetivo com a profissão, onde o indivíduo busca aproximar-se das associações 

profissionais em busca de fortalecer a sua atividade profissional. Alguns 

profissionais direcionarão suas energias para a profissão a que pertencem. Para 

Meyer; Allen e Topolnytsky (1998): 

 

Isso implicará na maior participação das associações profissionais e, ao 
mesmo tempo, esse indivíduo buscará o seu aprimoramento através do 
desenvolvimento de suas habilidades e de seus conhecimentos 
aumentando, por consequência, o seu desempenho dentro da empresa. 
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O comprometimento com o sindicato é aquele onde o indivíduo busca 

associar-se a outros profissionais da mesma categoria, pois acredita que assim 

ficará mais fácil conseguir melhorias para suas condições de trabalho. O nível de 

comprometimento varia de acordo com a crença dos empregados na capacidade do 

sindicato para conseguir esses benefícios. 

Há ainda o comprometimento do indivíduo com a sua própria carreira. Os 

profissionais que se comprometem com a carreira passam por diversas 

organizações, buscando sempre adquirir expertise através dessas novas 

experiências (MEYER; ALLEN E TOPOLNYTSKY, 1998). 

Não existe um consenso quanto às dimensões do comprometimento. 

Fala-se em comprometimento de valor, em obediência, internalização e 

identificação, em comprometimento afetivo, de continuidade, normativo etc. 

Apesar das diferentes nomenclaturas, muitas delas possuem 

similaridades. No geral, o comprometimento tem sido apresentado como um vínculo 

afetivo (valor, moral e lealdade), como um vínculo normativo (normas, valores e 

convicções sociais que parecem congruentes com o conjunto interno de crenças do 

indivíduo) e como um vínculo de continuidade (comprometimento em ficar). 

 

3.3  A dimensão afetiva do comprometimento organizacional 

  

A dimensão afetiva está associada a ideia de lealdade, a uma crença e 

aceitação dos valores e objetivos organizacionais, ao sentimento de pertencer, ao 

desejo de contribuir e dar energia para a organização, envolvendo ainda o 

sentimento de orgulho ou o prazer em ser membro dessa organização. Refere-se a 

um vínculo com uma forte identificação que o indivíduo desenvolve com a 

organização, de tal forma que seus objetivos pessoais confundem-se com os 

objetivos organizacionais. O empregado “veste a camisa da empresa”.  

Meyer e Allen consideram o comprometimento como a ligação de fundo 

individual de afetividade e emoção com o grupo (SIMON; COLTRE, 2012). 

A dimensão afetiva representaria o processo pelos quais as metas da 

organização e aquelas individuais tornam-se crescentemente, integradas ou 

congruentes (MEYER; ALLEN, 1997). Nessa dimensão, também estão presentes os 

afetos do indivíduo com o grupo a que ele pertence. Na dimensão afetiva, as 
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atitudes dos indivíduos estão diretamente ligadas a um envolvimento afetivo com a 

organização, sejam eles afetos positivos ou negativos.  

Os indivíduos quando comprometidos com a organização na dimensão 

afetiva, alcançam melhores resultados em termos de eficiência e de cidadania 

organizacional, além de demonstrarem baixa disfunção comportamental (SIMON; 

COLTRE, 2012). 

 

3.4  A dimensão normativa do comprometimento organizacional 

 

No comprometimento normativo as pressões normativas exercem um 

poder coercitivo através de sentimentos de dever, de uma obrigatoriedade, muitas 

vezes sem serem compreendidas pelos indivíduos quais são as razões para tais 

atitudes. 

 
O comprometimento normativo abrange dois tipos de envolvimento: a 
obrigação em permanecer, traduzida por Meyer e Allen (1991) como um 
sentimento de obrigação em continuar empregado. E a obrigação pelo 
desempenho definida por Wiener (1982, p.421), como “a totalidade das 
pressões normativas internalizadas para agir num caminho que encontre os 
objetivos e interesses organizacionais.” (MEDEIROS, 2003, p.192-193). 
 

Existe uma necessidade de retornar o que a organização lhe oferece. 

Nessa dimensão a organização teria o controle sobre as ações das pessoas através 

de suas normas e políticas de gestão.  

Assumir certos comportamentos dentro das organizações porque se 

acredita que é “certo” “fazê-lo” é característica de comprometer-se com a mesma, 

mas com um enfoque da dimensão normativa, onde normas, códigos de conduta, 

valores, autoridades e responsabilidades fazem parte da forma correta determinada 

pela organização e dentro dessa formal obrigação, o funcionário sente-se levado a 

desenvolver suas atividades para conquistar os resultados e metas almejados pela 

empresa.  

 

3.5  A dimensão calculativa do comprometimento organizacional 

 

Esta dimensão aborda a percepção que o empregado tem quanto à 

relação custo/benefício referente a sua saída da organização. Esses custos e 

benefícios estão relacionados a perda de salário, estabilidade, status, amizades, 
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enfim, a vida profissional alcançada na empresa. É influenciada pela família, pela 

cultura ou pela experiência de socialização organizacional que enfatiza a 

continuidade no serviço ou o recebimento de benefícios da organização. Está ligada 

a troca econômica, ou quanto o indivíduo ganhará ou perderá com o tempo dedicado 

à organização, bem como ganhos ou perdas em sua vida pessoal até o momento de 

sua saída da organização. O empregado passa a fazer o cálculo do custo ou 

benefício durante sua relação com a empresa em um determinado período de tempo 

(MEYER E ALLEN, 1991). 

A dimensão calculativa apresenta três bases: falta de recompensas e 

oportunidades, linha consistente de atividade e escassez de alternativas (SIQUEIRA 

2008). 

Para Etzioni (1961), o envolvimento calculativo representa o 

relacionamento menos intenso com a organização. É baseado numa relação de 

força tangível com a organização. (NOGUEIRA; LEMOS; CAVAZOTTE, 2011) 

 

3.6  Comprometimento organizacional: uma visão multidimensional 

  

O comprometimento organizacional possui características afetivas, 

calculativas e normativas, fundamentadas em relações de reciprocidade afetivas, 

sociais e econômicas com a organização. O indivíduo cria um modelo mental de 

reciprocidade onde ora ele figura como doador da sua capacidade de trabalho para 

a organização, ora figura como receptor de benefícios e recompensas. 

O entendimento sobre o comprometimento deve ser multidimensional, já 

que se comprometer relaciona-se com as expectativas, desejos, valores, cultura, 

sentimento de dever fazer de cada indivíduo em suas relações com diversos grupos 

e em contextos sociais distintos. 

Fazer um modelo de comprometimento múltiplo tem agregado valor em 

relação aos outros modelos que consideram o comprometimento como uma única 

entidade (MUNIZ, 2010). 

As dimensões do comprometimento não são excludentes entre si. Não 

existe uma forma pura de comprometimento, ou seja, cada indivíduo pode 

apresentar mais de uma forma de comprometer-se. O que varia é o nível de 

comprometimento para cada dimensão apresentada. A dimensão que estiver mais 
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presente no indivíduo determinará a sua conduta, a forma como ele se comportará 

diante da organização ou grupo. 

Assim, o estudo do comprometimento não busca enquadrar as pessoas 

em rótulos ou estereótipos, que acabam por empobrecer os construtos do 

comprometimento, mas identificar e entender aquela dimensão que mais se 

evidencia em determinados indivíduos e em qual contexto se apresenta.  

Colocar rótulos nesses modos de pensar é sempre um perigo porque 

rótulos, traduzidos literalmente, tipicamente não transmitem a riqueza dos construtos 

que eles tentam descrever. Por isso, de acordo com o modelo, os empregados 

podem experienciar variados graus das três formas de comprometimento (MUNIZ, 

2010). 

Importante é verificar como os diferentes perfis de comprometimento 

impactam na conduta dos empregados dentro da organização. Empregados com 

maior comprometimento afetivo demonstram maior interesse em permanecer na 

organização. Estão dispostos a fazer maiores esforços se comparados àqueles 

comprometidos normativamente.  

Devido ao sentimento de obrigação, os empregados que desenvolvem a 

dimensão normativa apresentam um comportamento mais favorável à organização 

do que os de comprometimento de continuidade.  

As organizações devem monitorar com cuidado suas práticas de Gestão 

de Pessoas, considerando como as pessoas as percebem, para determinar qual 

forma de comprometimento elas querem incentivar (MUNIZ, 2010). 

 

3.7  O contrato psicológico 

 

Outra preocupação importante a considerar é a relação entre 

comprometimento organizacional e o contrato psicológico entre empregado e 

empresa, pois a percepção e as características do contrato influenciam no 

comprometimento que esse empregado desenvolve com a organização. 

O contrato psicológico trata de uma obrigação mútua onde o empregado 

em nível individual e o empregador têm uma percepção sobre direitos e deveres 

envolvidos na relação de trabalho.  

O contrato psicológico foi definido por Rousseau (1995) como uma crença 

individual   nas   obrigações   mútuas  entre  uma  pessoa  e  a  outra  parte  como  o  
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empregador (MUNIZ, 2010). 

Rousseau (1995) sugere que tal contrato é acordo não escrito que atua 

na estruturação do comportamento humano e de suas atitudes, dependendo dos 

fatores confiança e aceitação. 

 
O contrato social refere-se às expectativas no relacionamento 
organizacional que o contrato formal de emprego não é suficiente para 
descrever. Sob a ótica de Schein (1982), trata-se de um conjunto não 
explicitado de expectativas, abarcando direitos, deveres e privilégios entre 
trabalhador-organização (LEITE; ALBUQUERQUE, 2011). 
 

 Essa relação (ou contrato) pode ser modificada com o passar do tempo, 

uma vez que sofre influência de inúmeros fatores sociais, econômicos, pessoais, 

relacionados às estratégias da organização etc. E por isso desencadeia várias 

consequências a depender desses fatores contextuais. Esses acordos podem:  

 
[...] ser renegociado ou modificado durante o tempo, pode ser influenciado 
por uma gama de fatores contextuais, e pode ter uma variedade de 
consequências. O foco primordial do contrato psicológico é a relação de 
emprego a nível individual entre o empregado e o empregador. (MUNIZ, 
2010). 
 

A avaliação do contrato psicológico apresenta três formas: a avaliação 

orientada para o conteúdo, a orientação para a própria avaliação e a avaliação 

orientada para as características. 

A avaliação orientada para o conteúdo preocupa-se com o que foi 

prometido no contrato de trabalho, como os benefícios, a jornada de trabalho, a 

segurança no trabalho e os treinamentos. 

A orientação para a própria avaliação busca mensurar o nível de 

satisfação com a manutenção do contrato e o de insatisfação com a quebra desse 

contrato. Essa forma de avaliar foca a percepção nesse caso do empregado e a 

implicação de suas atitudes para a organização. 

A terceira forma de avaliação, voltada para as características do contrato, 

busca identificar as características que diferenciam um contrato de outro. Essas 

características podem ser: escopo (se é restrito ou abrangente) lapso temporal, 

flexibilidade e o grau de formalidade, dentre outras. 

Acredita-se que a avaliação orientada para as características apresenta 

vantagem em relação às demais, já que pode ser utilizada para vários contratos em 

diferentes contextos. 
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Os contratos também podem ser caracterizados como relacional e 

transacional. O primeiro é tangível, explícito e está relacionado a termos monetários, 

como o pagamento de salário e os benefícios. O segundo é intangível, implícito, 

baseado numa relação de confiança e em características socioemocionais. 

Os contratos transacionais são tipicamente descritos como de curto 

prazo, tangíveis, explícitos, enquanto os contratos relacionais são descritos como 

contratos de longo prazo, intangíveis e implícitos (MCLNNIS; MEYER; FELDMAN, 

apud MUNIZ, 2010). 

Em um ambiente de incertezas e instabilidade, percebe-se uma 

preferência dos empregados pelo contrato relacional, já que esse apresenta maior 

flexibilidade, maior duração, bem como maior nível de negociação que o contrato 

transacional. 

A influência sobre determinada dimensão do comprometimento 

dependerá da natureza do contrato, ou seja, o comprometimento normativo, em 

muitos casos, é mais afetado por aspectos de um contrato transacional, 

principalmente quando se baseia na reciprocidade pelos benefícios recebidos, que 

pelas características de um contrato relacional. 

Já o comprometimento afetivo é, provavelmente, mais influenciado pela 

percepção de mudanças em um contrato relacional. Conclui-se, então, que o 

comprometimento afetivo está fortemente relacionado com os empregados que 

entendem o seu contrato com a empresa como relacional. Já aqueles que percebem 

o seu contrato como transacional tendem a possuir um forte comprometimento 

calculativo. A mudança no contrato psicológico afetará o comprometimento afetivo, 

de calculativo ou normativo irá depender, em parte, da natureza do contrato. Mas 

uma coisa é certa: todos os três podem ser afetados (MUNIZ, 2010). 
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4 METODOLOGIA 

 

Nesta seção são apresentados os principais passos e as características 

da pesquisa, quanto aos fins, meios, população, amostra, instrumentos de pesquisa, 

coleta e procedimentos de análise dos dados. Busca-se analisar o comprometimento 

organizacional e suas 03 (três) dimensões no modelo de gestão Lean a partir da 

percepção dos colaboradores de 02 (duas) empresas do setor da construção civil no 

Estado do Ceará.  

 

4.1  Tipo de pesquisa 

 

Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso exploratório e 

descritivo. É importante aqui citar Yin (2010), pois conforme este autor, estudos de 

caso podem incluir detalhes e até mesmo ser limitados à evidência quantitativa.  

É exploratória, pois pode ser usada para explorar as situações em que a 

intervenção sendo avaliada não possui um único e claro conjunto de resultados 

(YIN, 2010). A investigação exploratória, que não deve ser confundida com leitura 

exploratória, é realizada em área na qual há pouco conhecimento acumulado e 

sistematizado (VERGARA, 2009), percebendo-se aqui, o tratamento das relações 

entre gestão Lean e comprometimento organizacional. 

É descritiva, pois pode ser usada para descrever uma intervenção e o 

contexto da vida real no qual ele ocorreu (YIN, 2010). A pesquisa descritiva expõe 

características de determinada população ou fenômeno, podendo estabelecer 

correlações entre variáveis, definindo sua natureza, sem o compromisso de explicar 

os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação (VERGARA, 

2011). 

Quanto aos meios, este trabalho contou com pesquisa documental e de 

campo.  Vergara (2011) define a pesquisa documental como a realizada através de 

documentos conservados no interior de órgãos públicos e privados de qualquer 

natureza ou com pessoas.  

Ainda segundo o autor, a pesquisa de campo é aquela realizada através 

de investigação empírica realizada na própria organização onde ocorreu o fenômeno 

ou que disponha de elementos para explicá-lo, utilizando-se, para o levantamento de 

dados, a aplicação de instrumentos como questionários e entrevistas. 
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Por fim, houve a pesquisa bibliográfica através de livros, periódicos, 

artigos, redes eletrônicas, sejam de fonte primária e/ou secundária para a realização 

da investigação sobre os assuntos: Comprometimento Organizacional; e Lean como 

modelo de gerenciamento em organizações do setor da construção civil no Ceará. 

 

4.2  Unidades de análise e amostra 

 

As unidades analisadas no estudo são 02 (duas) empresas cearenses do 

setor da construção civil que possuem esforços de implementação do modelo de 

gestão Lean, tendo uma das empresas iniciado suas atividades, focando tal modelo 

de gestão, a partir do ano de 2004 e a outra a partir do ano de 2009. Por questões 

éticas e por ambas terem solicitado não serem identificadas, no presente trabalho 

serão tratadas como empresas A e B, sendo as duas organizações renomadas no 

meio empresarial cearense. 

Collis e Hussey (2005) referem-se à população como um grupo de 

pessoas ou a qualquer outro grupo de itens sendo considerados para propósitos de 

pesquisa. Para eles, a amostra é formada por alguns dos membros de uma 

população. 

A população objeto desta pesquisa foi composta pelos 890 (oitocentos e 

noventa) colaboradores das 02 (duas) empresas escolhidas pelo critério da 

disponibilidade em participar de pesquisas acadêmicas, bem como pela 

acessibilidade das informações e divulgações locais e nacionais de seus esforços na 

implementação do modelo Lean. 

Foram excluídos desta população os funcionários com pouco tempo de 

empresa, pois se acredita que para avaliar o comprometimento organizacional do 

colaborador é preciso que ele esteja engajado com a mesma há um tempo razoável 

após o contrato de experiência. Foram aplicados os 03 questionários (ver 4.2.2 

Amostra) para cada empresa apenas com os colaboradores com mais de 06 meses 

de contrato. 

A síntese da história de cada empresa apresentada a seguir, foi fornecida 

por cada uma das empresas pesquisadas (Empresa A e Empresa B, 2013), que 

solicitaram a não exposição de sua razão social. 
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4.2.1. A empresa A 

 

A empresa A foi fundada em 1969. Tem por filosofia construir 

relacionamentos duradouros, transparentes e de confiança mútua com seus clientes, 

parceiros e colaboradores. Com localização privilegiadíssima, de fácil acesso para o 

atendimento de toda a cadeia produtiva, possui também a vantagem de ter dentro de 

seu espaço: jazida, britagem, fábricas de blocos e pisos de concreto, usinas de 

concreto, usina de asfalto, usina de solo brita e laboratório de controle tecnológico. 

Tudo isso associado à preocupação com a natureza e o meio ambiente, cultivando 

hábitos saudáveis de reflorestamento e de gestão ambiental. Quanto ao seu efetivo, 

já conta com 150 funcionários próprios na produção e 40 funcionários no corpo 

administrativo. 

Certificada na Norma ISO 14001, a empresa A trabalha com o foco em 

um bom gerenciamento ambiental, além de diminuir os riscos de acidentes 

ecológicos, traz oportunidades de redução de custos e até o ganho devido a 

diminuição, eliminação ou reciclagem dos resíduos, o que permite a organização 

ficar mais competitiva. Possui também o selo de qualidade ABCP – Associação 

Brasileira de Cimento Portland, selo este que garante que os produtos oferecidos ao 

mercado atendem às normas técnicas da ABNT ou de órgão similar de normalização 

técnica. 

Sua política ambiental é exercer a atividade de transformar riquezas 

minerais em produtos e serviços através da integração de pessoas, empresa e meio 

ambiente, com uma postura de respeito à natureza e a satisfação do cliente.  

Essa postura é sustentada pela melhoria contínua do sistema de gestão integrado 

que garante o cuidado com os aspectos ambientais e a otimização dos recursos 

naturais (água, ar, solo, reserva mineral e vegetação), com o cumprimento das 

normas e da legislação ambiental. 

Nos últimos quatro anos a empresa teve a oportunidade de conhecer os 

conceitos de gestão Lean, implementando algumas de suas ferramentas como o 

Mapa de Fluxo de Valor (MFV), o Kaizen, o A3 e os 5 porquês, fortalecendo também 

o método PDCA que é a base do seu sistema de gestão. Há dois anos participou 

como caso de sucesso do III Fórum Lean Nordeste, em Recife, apresentando sua 

evolução nos esforços de implementação do modelo Lean. 

 



51 

 

 

4.2.2. A empresa B 

 

A empresa B, há 16 anos vem aplicando sua experiência na construção 

de divisões industriais e começou a investir o seu potencial em incorporações 

imobiliárias, a fim de proporcionar maior conforto, qualidade de vida e segurança às 

famílias. Atualmente, sua atuação é exclusivamente incorporação imobiliária, 

atendendo as classes A e B. Alavancou sua produção constituindo mais de 

674.000m² construídos e 103.000m² em construção até agora, fragmentados em 12 

torres e mais de 500 unidades. Quanto ao seu efetivo, já conta com 700 funcionários 

próprios na produção e 54 funcionários no corpo administrativo das obras ou do 

escritório central, sendo 17 engenheiros civis ou em graduação em engenharia de 

produção. 

Teve a oportunidade de participar de um módulo de treinamento sobre 

Lean Construction organizado pelo Programa de Inovação da Indústria da 

Construção Civil do Estado do Ceará (INOVACON), com o objetivo de inovar os 

conceitos de produção a fim de promover evolução na construção de seus 

empreendimentos.  

No intento de construir com os mais avançados padrões tecnológicos, 

eliminando desperdícios, aumentando a capacidade de produção, dando mais 

qualidade e garantindo prazos de entrega dos empreendimentos, vem direcionando 

esforços no sentido de firmar e disseminar os conceitos e princípios da construção 

enxuta entre seus colaboradores, parceiros e colegas da construção civil. Logo que 

os primeiros estudos e eventos Lean chegaram ao Brasil, a empresa desafiou-se a 

quebrar os paradigmas existentes da gestão tradicional para se posicionar como 

empresa de vanguarda na adoção e consolidação do Lean construction. 

 

4.2.3 Amostra 

 

No delineamento de um experimento para comparar dois grupos, uma das 

primeiras preocupações do pesquisador envolve o número n de elementos em cada 

grupo. A discussão que se segue refere-se ao problema de comparar duas amostras 

de populações independentes, em termos de média.  

Sejam µ1 e µ₂ as médias das duas populações em estudo e seja: 
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A diferença de magnitude entre as verdadeiras médias por unidade de 

desvio padrão, o pesquisador precisa fornecer o desvio padrão das distribuições e o 

menor valor de δ que leve a resultados práticos (BARBETTA; REIS; BÓRNIA, 2010).  

Nesse sentido, uma amostra piloto sugeriu que o desvio padrão fosse de 

0,42 e a diferença entre as médias por unidade de desvio padrão de 0,5. 

A figura 05 indica o número mínimo n em cada grupo para que uma 

diferença δ possa ser detectada pelo teste t-Student para amostras independentes 

com probabilidade (poder) de 90%. 

 

Figura 5: tamanho mínimo da amostra n, em cada grupo, em função da distância δ = |µ₁ - µ₂| : σ que 

se deseja detectar no teste estatístico. 
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Assim, no presente estudo, utilizou-se uma amostra aleatória simples 

(AAS) de tamanho 13 (treze), em cada grupo, por ser um pressuposto básico da 

inferência estatística (teste de hipóteses). 

 

4.3  Coleta de dados  

 

4.3.1. Coleta sobre comprometimento organizacional nas empresas 

 

Além dos dados obtidos na pesquisa bibliográfica, foi realizada uma 

consulta documental à empresa, tomando-se por base os relatórios de gestão desde 

os anos referentes ao início de implementação do modelo Lean: 2009 para a 

empresa A e 2004 para a empresa B.  

Em relação aos dados primários, para a coleta de dados nas empresas 

que compõem o estudo, foram utilizados instrumentos de coleta de dados de 
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Siqueira (1996), em forma de questionários, referente ao comprometimento 

organizacional conforme abaixo:  

- A Escala de Comprometimento Organizacional Afetivo – ECOA; 

- A Escala de Comprometimento Organizacional Calculativo – ECOC; 

- A Escala de Comprometimento Organizacional Normativo – ECON. 

As três escalas de mensuração do comprometimento organizacional 

utilizados são versões nacionais para as 03 (três) dimensões de comprometimento 

definidas por Meyer e Allen: o comprometimento organizacional afetivo (APÊNDICE 

A), comprometimento organizacional calculativo (APÊNDICE B) e comprometimento 

organizacional normativo (APÊNDICE C).  

A Escala de Comprometimento Organizacional Afetivo (ECOA) é de 

medida unidimensional e avalia a intensidade com que um empregado nutre 

sentimentos positivos e negativos frente a organização que o emprega (SIQUEIRA, 

M.M.M., 1995). Ela permite a aferição do grau de comprometimento afetivo nutrido 

pelo empregado. 

Segundo Siqueira (1996), as crenças de um empregado acerca de perdas 

ou custos associados ao rompimento de relações de trabalho com uma organização 

poderão ser avaliados por meio da Escala de Comprometimento Organizacional 

Calculativo (ECOC). 

Para a dimensão normativa do comprometimento organizacional, Siqueira 

(2008) elaborou oito frases para formar a Escala de Comprometimento 

Organizacional Normativo (ECON). 

A aplicação das escalas afetiva, calculativa e normativa de Siqueira 

(2009) serão feitas de forma coletiva nas empresas, onde os respondentes serão 

convidados em uma data e horário pré-determinados, comparecendo ao auditório ou 

sala de treinamento de suas respectivas empresas, assegurando que no momento 

do preenchimento eles tenham entendido as instruções e o modo de assinalar suas 

respostas, bem como um ambiente de aplicação tranquilo e confortável com tempo 

de aplicação livre, como sugere o autor. 

 

4.3.2. Coleta sobre grau de aderência ao Lean nas empresas 

 

O grau de aderência ao modelo Lean para cada uma das empresas do 

estudo foi fornecido pela Coordenação Norte e Nordeste do Lean Institute Brasil 
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(LIB), segundo instituto a ser constituído no mundo para disseminar o sistema Lean, 

seguindo o exemplo do instituto norte-americano, o Lean Enterprise Institute (LEI), 

fundado em 1997 por Womack (2012).  

A nota fornecida pelo órgão citado se deu em quatro níveis de conduta 

(ver anexo A), numa escala de 0 a 3, onde o Nível 0 significa que o modelo não está 

funcionando ou existem grandes inconsistências; o Nível 1 significa que o modelo 

está funcionando, mas existem pequenas inconsistências; o Nível 2 significa que o 

modelo está funcionando perfeitamente, pois fora implementado de forma eficaz; e o 

Nível 3 significa que o modelo teve implementação eficaz, está funcionando 

perfeitamente e apresenta melhoria na execução dos últimos doze meses. 

A mensuração do grau de aderência ao modelo Lean em 3 níveis foi 

baseada na NORMA SAE J4000 Implementations of Lean Operation User Manual 

(SAE; 1999a, 1999b) (ANEXO A), norma que identifica e mensura as melhores 

práticas na implementação de operações Lean, fornecendo instruções para avaliar o 

nível de atendimento das organizações. 

Portanto, a empresa com maior nível de conduta será a empresa com o 

maior grau de aderência ao modelo Lean. Por consequência, a outra empresa com o 

menor nível de conduta apresentado no resultado será caracterizada como a 

empresa da pesquisa com menor grau de aderência ao modelo. 

 

4.4  Análise de dados 

 

Para esta pesquisa, a análise estatística dos dados foi realizada por meio 

do aplicativo Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 17.0, sendo 

os dados coletados submetidos a análises estatísticas descritivas e inferenciais.  

Para avaliar a percepção de tipos de comprometimento organizacional 

foram calculadas estatísticas descritivas (média e desvio padrão) dos fatores que 

representam tal fenômeno. 

Para testar se os valores médios dos tipos de comprometimento 

organizacional foram significativamente diferente entre as duas empresas, 

consoante o grau de aderência ao modelo de gestão Lean, foram realizados testes 

de hipóteses (teste t-Student para amostras independentes). Para este teste, o grau 

de aderência ao modelo de gestão Lean não foi tratado através dos níveis 0 a 3 e 
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sim como a empresa com maior grau de aderência à gestão Lean e a empresa com 

menor grau de aderência à gestão Lean. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Nesta seção são apresentados, sucessivamente, os resultados 

encontrados nas análises descritivas da gestão Lean e de comprometimento 

organizacional e nas análises inferenciais (testes de hipóteses). 

5.1. Resultado da análise descritiva da gestão Lean  

O resultado de aderência ao modelo Lean para cada uma das empresas 

fornecido pela Coordenação Norte e Nordeste do Lean Institute Brasil (LIB) foi: 

A) A Empresa A/Grupo 1 teve resultado nível 1, na escala de 0 a 3, que 

significa que o modelo está funcionando, mas existem pequenas 

inconsistências de gestão; 

B) A Empresa B/Grupo 2 teve resultado nível 2, na escala de 0 a 3, que 

significa que o modelo está funcionando perfeitamente, pois fora 

implementado de forma eficaz; 

Para o estudo apresentado será levado em questão o seguinte 

diagnóstico com base no resultado da Coordenação Norte e Nordeste do Lean 

Institute Brasil (LIB): 

 Empresa A/Grupo 1: possui menor grau de aderência à gestão Lean. 

 Empresa B/Grupo 2: possui maior grau de aderência à gestão Lean. 

5.2. Resultado das análises descritivas de comprometimento organizacional 

Na Tabela 01 que se segue são apresentados os tamanhos dos grupos, 

as médias, os desvios padrões, valores e os erros padrões das médias dos valores 

de comprometimento afetivo, calculativo e normativo, por cada empresa. 

Tabela 01: médias (M), desvios padrões (SD) e erros padrões das médias (SEM) dos valores de 
comprometimento afetivo, calculativo e normativo 

   M   SD   SEM  

Grupos n Afetivo Calc. Norm. Afetivo Calc. Norm. Afetivo Calc. Norm. 

1 13 3,96 2,94 3,22 0,64 0,76 0,72 0,17 0,20 0,19 

2 13 4,34 2,96 3,26 0,36 0,58 0,44 0,10 0,16 0,12 
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5.3. Resultados das análises inferenciais 

 

O objetivo desta análise foi testar se as percepções dos valores médios 

dos tipos de comprometimento organizacional foram significativamente diferente 

entre as duas empresas, consoante o grau de aderência ao modelo de gestão Lean. 

 

5.3.1. Comprometimento afetivo 

 

Apresentam-se a seguir as análises das hipóteses e os resultados do 

teste t-Student para amostras independentes utilizado para testar se os valores 

médios do comprometimento afetivo foram significativamente diferente entre as duas 

empresas, consoante o grau de aderência ao modelo de gestão Lean. As hipóteses 

foram: Ho: µ₁ = µ₂; H₁: µ₁ < µ₂. 

 

5.3.1.1.  Análise das hipóteses 

 

As hipóteses deste método estatístico, notadamente as normalidades das 

distribuições e a homogeneidade de variâncias nos dois grupos, respectivamente, 

foram avaliadas com o teste de Shapiro-Wilk SW (14) grupo 1 = 0,949; p = 0,539; 

SW (13) grupo 2 = 0,950; p = 0,596; e com o teste de Levene [F (1,25) = 3,562; p = 

0,071]. Recorreu-se ao Software SPSS versão 17.0 para executar o teste e 

consideraram-se estatisticamente significativas as diferenças entre médias cujo p-

value do teste fosse igual ou inferior a 0,05.   

 

5.3.1.2. Resultados 

 

A empresa com menor grau de gestão Lean apresentou, em média, 

valores de 3,96 (SEM = 0,17) de comprometimento afetivo, enquanto a empresa 

com maior grau de gestão Lean apresentou, em média, valores de 4,34 (SEM = 

0,10) de comprometimento afetivo. De acordo com o teste t- Student, as diferenças 

observadas entre os valores médios dos dois grupos foram estatisticamente 

significativas [t(25) = -1,868; p = 0,0,037; e d = 0,724].  

A dimensão do efeito foi elevada (d = 0,724) e, de acordo com o IC a 95% 

]-0,72; -0,044[, os valores da percepção de comprometimento afetivo da empresa 
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com maior grau de gestão Lean foram, em média, entre 0,044 e 0,72 maiores do que 

a empresa com menor grau de gestão Lean. 

 

Figura 06: Valores médios de comprometimento afetivo da empresa 1 vs empresa 2. Os valores são 
apresentados como média ± SEM e as diferenças observadas entre as médias dos dois grupos são 
estatisticamente significativas [t(25) = -1,868; p = 0,0,037; e d = 0,724]. 

 
 

5.3.2. Comprometimento calculativo 

 

Apresentam-se a seguir, as análises das hipóteses e os resultados do 

teste t-Student para amostras independentes utilizado para testar se os valores 

médios do comprometimento calculativo foram significativamente diferente entre as 

duas empresas, consoante o grau de aderência ao modelo de gestão Lean. As 

hipóteses foram: Ho: µ₁ = µ₂; H₁: µ₁ < µ₂. 

 

5.3.2.1. Análise das hipóteses 

 

As hipóteses deste método estatístico, notadamente as normalidades das 

distribuições e a homogeneidade de variâncias nos dois grupos foram avaliadas, 

respectivamente, com o teste de Shapiro-Wilk SW (14) grupo 1 = 0,934; p = 0,343; 

SW (13) grupo 2 = 0,916; p = 0,223; e com o teste de Levene [F (1,25) = 1,079; p = 

0,309]. Recorreu-se ao Software SPSS versão 17.0 para executar o teste e 

consideraram-se estatisticamente significativas as diferenças entre médias cujo p-

value do teste fosse igual ou inferior a 0,05.   
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5.3.2.2. Resultados 

 
A empresa com menor grau de gestão Lean apresentou, em média, 

valores de 2,94 de comprometimento calculativo (SEM = 0,20), enquanto a empresa 

com maior grau de gestão Lean apresentou, em média, valores de 2,96 de 

comprometimento calculativo (SEM = 0,16). De acordo com o teste t- Student, as 

diferenças observadas entre os valores médios dos dois grupos não foram 

estatisticamente significativas [t(25) = -0,080; e p = 0,469;].  

 

Figura 7: Valores médios de comprometimento calculativo da empresa 1 vs empresa 2. Os valores 
são apresentados como média ± SEM, mas as diferenças observadas entre as médias dos dois 
grupos não foram estatisticamente significativas [t(25) = -0,080; e p = 0,469] 

 
 

5.3.3. Comprometimento normativo 

 

Apresentam-se a seguir, as análises das hipóteses e os resultados do 

teste t-Student para amostras independentes utilizado para testar se os valores 

médios do comprometimento normativo foram significativamente diferente entre as 

duas empresas, consoante o grau de aderência ao modelo de gestão Lean. As 

hipóteses foram: Ho: µ₁ = µ₂; H₁: µ₁ < µ₂. 

 

5.3.3.1. Análise das hipóteses 

 

Utilizou-se o teste de t-Student de Welch para amostras independentes, 

em virtude das variâncias populacionais não terem sido iguais [F (1,25) = 4,922; p = 

0,036]. O pressuposto da normalidade nos dois grupos, por outro lado, foi avaliado 
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com o teste de Shapiro-Wilk SW (14) grupo 1 = 0,929; p = 0,295; SW (13) grupo 2 = 

0,966; p = 0,848. Recorreu-se ao Software SPSS versão 17.0 para executar o teste 

e consideraram-se estatisticamente significativas as diferenças entre médias cujo p-

value do teste fosse igual ou inferior a 0,05.   

 

5.3.3.2. Resultados 

 

A empresa com menor grau de gestão Lean apresentou, em média, 

valores de 3,22 de comprometimento afetivo (SEM = 0,19), enquanto a empresa 

com maior grau de gestão Lean apresentou, em média, valores de 3,26 de 

comprometimento afetivo (SEM = 0,12). De acordo com o teste t- Student de Welch, 

as diferenças observadas entre os valores médios dos dois grupos não foram 

estatisticamente significativas [t(25) = -0,171; e p = 0,433;].   

 

Figura 8: Valores médios de comprometimento normativo da empresa 1 vs empresa 2. Os valores são 
apresentados como média ± SEM, mas as diferenças observadas entre as médias dos dois grupos 
não foram estatisticamente significativas [t(25) = -0,171; e p = 0,433] 
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6 CONCLUSÃO 

 

Esta seção tem como objetivo discutir e apresentar as principais 

conclusões do estudo da pesquisa e sugerir trabalhos futuros. 

A partir dos resultados obtidos em pesquisa, juntamente com o 

alinhamento ao referencial teórico, foi possível responder aos objetivos propostos 

nesse estudo e ainda fazer considerações quanto às hipóteses levantadas. 

O presente trabalho teve como objetivo principal responder a seguinte 

pergunta de pesquisa: Quão significativo é o grau de aderência ao modelo Lean 

para o comprometimento organizacional das empresas em estudo? 

Para responder essa pergunta, 04 hipóteses foram propostas e testadas 

estatisticamente para comprovar sua significância em relação à empresa A com 

menor grau de aderência ao modelo Lean e à empresa B com maior grau de 

aderência ao mesmo modelo. 

Observou-se após os testes que: 

a) Na primeira hipótese, a empresa B (com maior grau de aderência à 

gestão Lean) apresentou resultados significativamente superiores a 

empresa A (com menor grau de aderência à gestão Lean), 

comprovando que a empresa com maior grau de aderência à gestão 

Lean corresponde à empresa com maior nível comprometimento 

organizacional nas suas três dimensões: afetiva, calculativa e 

normativa. 

b) Na segunda hipótese, as duas empresas apresentaram testes 

estatisticamente significativos quanto ao comprometimento afetivo, 

comprovando assim a participação positiva do modelo Lean no fomento 

do comprometimento organizacional das empresas analisadas. 

c) Na terceira hipótese, as duas empresas pesquisadas apresentaram 

testes estatisticamente não significativos quanto ao comprometimento 

calculativo, bem como valores menores no que se refere às análises 

descritivas através das escalas do comprometimento organizacional. 

Fica comprovado que nesse estudo das empresas A e B a dimensão 

calculativa é a de menor predominância dentre as três dimensões do 

comprometimento organizacional. 
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d) Na quarta e última hipótese, as duas empresas apresentaram testes 

estatisticamente não significativos quanto ao comprometimento 

normativo, comprovando assim que não há relação de significância 

entre o grau de aderência à gestão Lean das empresas em estudo com 

o comprometimento organizacional na dimensão normativa. 

O comprometimento afetivo foi o que apresentou maiores resultados para 

as duas empresas e a maior diferença se comparando o resultado da empresa A 

com a empresa B. Como dito anteriormente, o comprometimento afetivo refere-se a 

uma forte identificação que o indivíduo desenvolve com a organização, de tal forma 

que seus objetivos pessoais confundem-se com os objetivos organizacionais. 

Segundo Meyer e Allen (1997), os indivíduos com maior vínculo afetivo, 

implicam em maior participação nos resultados referentes à empresa, aprimorando 

cada vez mais suas habilidades, seus conhecimentos e desempenho.  

Provavelmente essa seja a dimensão mais importante de se mensurar, 

pois envolve os afetos do trabalhador tanto em relação à empresa quanto aos 

grupos de trabalho. Além disso, se estimulada e desenvolvida, é a única capaz de 

gerar uma vantagem competitiva para a organização, pois normas, planos de 

benefícios e salários, maquinário e tecnologias são rapidamente copiados, mas uma 

relação de confiança entre trabalhador e empresa é um vínculo que além de único é 

difícil de ser construído. 

 
No que diz respeito à percepção desses estilos de comprometimento, 
constata-se que inúmeros outros pesquisadores encontraram resultados 
bastante parecidos. Rocha e Bastos (1999), por exemplo, ao investigarem o 
comprometimento do empregado em contextos organizacionais de 
mudança, perceberam que a dimensão mais fortemente presente foi a de 
um comprometimento de base afetiva, seguida da instrumental e da 
normativa. Cruz (2002), quando analisava os três estilos de 
comprometimento organizacional em uma empresa do setor de construção 
civil, também constatou que o componente afetivo foi o mais bem percebido 
pelos respondentes, seguido dos componentes normativo e instrumental. 
Martins (2003), por sua vez, verificou em seus estudos que o estilo de 
comprometimento que obteve o maior valor médio foi o afetivo, seguido dos 
estilos instrumental e normativo. Verifica-se, portanto, que os trabalhadores 
apresentam maior desejo (componente afetivo) do que necessidade 
(componente instrumental) ou obrigação moral (componente normativo) de 
permanecer em suas Organizações (MEYER; ALLEN, 1991), conforme 
sinalizam também os achados desta pesquisa. Assim, como os 
componentes afetivo e normativo do comprometimento organizacional 
relacionam-se com um melhor desempenho em um ambiente de satisfação 
no trabalho, enquanto que o estilo calculativo de comprometimento associa-
se a um baixo desempenho em um ambiente de moderada satisfação, 
parece tornar-se estratégico o estabelecimento de ações que priorizem a 
socialização cultural e organizacional, por serem antecedentes do 
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componente normativo, uma vez que os indivíduos já se identificam com a 
organização e com os seus objetivos - vínculo afetivo (DAVID, 2005). 
 

Os indivíduos comprometidos na dimensão afetiva alcançam os melhores 

resultados nas organizações (SIMON; COLTRE, 2012). Percebe-se nesses 

indivíduos maior interesse pela empresa e disposição para maiores esforços no 

cumprimento de metas e objetivos. 

Vale ressaltar que as empresas estudadas são empresas com tempo de 

implementação diferentes, onde a empresa B tem mais tempo de aprimoramento 

com o modelo de gestão Lean.  

O índice de rotatividade do setor, segundo as duas empresas, tem se 

mostrado um fator complicador para a absorção de novas técnicas de gestão, bem 

como o momento em que a construção civil tem passado em relação a oferta de 

emprego tendo em vista os eventos internacionais que acontecerão no Brasil nos 

anos de 2013, 2014 e 2016. 

Sobre o referencial teórico percebeu-se uma carência sobre o modelo 

Lean como modelo de gestão, bem como sua relação com comprometimento 

organizacional e suas dimensões, ou seja, inexistência de trabalhos acadêmicos 

ressaltando o Lean como modelo gerencial, prejudicando análises mais profundas, 

ficando oportunidades de análises mais ricas. 

O fato de poucas empresas, no Ceará ou até mesmo em todo o Brasil, 

estarem ainda utilizando métodos tradicionais de gestão, bem como mostrarem 

desconhecimento sobre o assunto, limitou a pesquisa no que se refere à população. 

Outra percepção dos modelos de gestão da atualidade é quanto a importância da 

participação de pessoas comprometidas ou com vínculos nas empresas com foco 

em resultados. 

Quanto ao conhecimento do constructo Lean, a academia trata o modelo 

como algo inovador negligenciando os seus mais de 50 anos de existência, 

principalmente quando pesquisada no âmbito da administração. 

Uma outra questão que se observa nessa pesquisa é a limitação de 

análises qualitativas mais profundas, devido a busca pela objetividade e 

racionalização do trabalho em menor tempo, ficando um assunto qualitativo 

representado fortemente por dados quantitativos (estatística), onde o estudo poderia 

ter considerado dados subjetivos de ambas as empresas, tais como entrevistas, 

observações ou até mesmo estudos mais aprofundados sobre o comportamento 
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humano dentro e fora de cada empresa, pois o comprometimento do indivíduo pode 

ocorrer por diversos motivos, em diversos grupos, dentro e fora da organização. 

Cada dimensão varia de indivíduo para indivíduo, pois está associada às 

experiências pessoais, estrutura familiar, seus objetivos dentro e fora da 

organização, sentimento que ele possui pela empresa e os grupos nela inseridos.  

Concluindo o estudo, abordar comprometimento num ambiente de 

valorização humana e que se propõe a novas técnicas de gestão exige das 

organizações e de seus gestores posturas diferenciadas. A nova realidade delineada 

pela necessidade dos novos mercados pressupõe uma ampla reformulação de 

atitudes e valores individuais e coletivos. Isso provoca transformações na cultura, na 

imagem e no funcionamento da organização. Isto leva mais tempo do que se 

imagina. Além do longo prazo é preciso ter sempre em mente que valores humanos 

não podem ser descartados e substituídos mecanicamente, igual a equipamentos 

comprados e instalados de forma rápida e indolor, sem resistências nem traumas. O 

condicionamento cultural de muitos anos de prática não se rompe rapidamente após 

a exposição a novas e intrigantes ideias, ainda que haja compreensão, aceitação e 

até mesmo motivação para mudança de postura.  

Não observar os comportamentos daqueles que fazem a empresa é 

escolher pelo caminho sem volta do insucesso de organizações que tratam os seres 

humanos apenas como mais um recurso e não como um importante pilar 

comprometido com a organização, seja de forma afetiva, calculativa ou normativa. 

Entender esse comprometimento nas organizações é uma parte da parcela do 

sucesso de cada organização nos dias atuais. Fazer disso um caminho é o grande 

desafio organizacional e deve estar cada vez mais presente nas teorias 

organizacionais, seja no mundo acadêmico ou no mundo das organizações. O 

importante é transformar isso em aprendizado, em ação do conhecimento. 

E para tanto, a partir do estudo apresentado, seguem sugestões para 

trabalhos futuros: 

 Estudos em mais organizações, inclusive de outros setores, procurando 

entender o comprometimento organizacional num ambiente de 

implementação do modelo de gestão Lean, desde o início do processo 

até a sua maturidade comprovada; 

 Estudos em mais organizações do mesmo setor, procurando entender o 

comprometimento organizacional, com métodos tradicionais de gestão e 
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liderança, proporcionando um comparativo com estudos de 

comprometimento organizacional em empresas que implementaram o 

Lean em seu modelo de gestão; 

 Mais estudos qualitativos na área de gerenciamento Lean, com 

abordagens em gerenciamento de pessoas, pois o ser humano possui 

natureza complexa e não deve ser analisado apenas sob o olhar das 

ciências exatas: a estatística; 

 Estudos sobre o gerenciamento Lean não só relacionados a eficiência 

de produção nem somente sobre comportamentos e sim voltados ao 

aprendizado organizacional, liderança, qualidade de vida no trabalho etc, 

pois o assunto no Brasil é percebido ainda como inovador, deixando 

várias lacunas e oportunidades de pesquisa com relação ao ser humano; 

 Estudos que busquem mostrar a relação de comprometimento dos 

colaboradores num momento de mudança das organizações, levando 

em conta o perfil do colaborador e suas necessidades, entendendo se o 

comprometimento realmente existe ou se há algo mais subjacente como 

é o caso do comprometimento momentâneo por estarem comprometidos 

verdadeiramente com suas carreiras. 

Futuras pesquisas são necessárias para conseguir compreender e 

acrescentar às pesquisas já realizadas sobre o comprometimento, inclusive sua 

medição em um contexto de mudança no modelo gerencial, bem como quando na 

presença do modelo Lean de gestão nos seus diversos estágios de maturidade. 

Sugerem-se também pesquisas sobre o modelo Lean no contexto 

gerencial das empresas, visto anteriormente no referencial teórico que, estudos 

sobre o modelo de gerenciamento baseado no Sistema Toyota de Produção têm 

apresentado contribuições ao campo do sistema de produção eficiente, surgindo 

oportunidades de pesquisas no âmbito gerencial, mais precisamente no que se 

refere à gestão de pessoas, deixando de ser apenas um sistema com um olhar de 

reestruturação no processo produtivo e passando a contribuir não só com o mundo 

acadêmico da engenharia de produção, tornando-se presente cada vez mais nas 

teorias administrativas, mais precisamente, Gestão de Pessoas. 

Além disso, os resultados encontrados nesta pesquisa evidenciam o 

quanto o maior grau de aderência ao modelo Lean é significativo para o 

comprometimento organizacional nas suas dimensões, podendo ainda constituir em 
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informações relevantes para empresas que se encontram predispostas a 

implementar esse modelo como seu modelo de gerenciamento, planejando suas 

diretrizes, ações gerenciais e estratégias, e principalmente para as 02 (duas) 

empresas onde o estudo foi realizado. 

Analisar o comprometimento organizacional em empresas que estão 

implantando o modelo Lean, pode ser uma grande contribuição, pois quanto aos 

estudos observados, ressaltar o comportamento das pessoas em seu local de 

trabalho com a preocupação em perceber as quão comprometidas elas estão ou 

ficarão, tem se mostrado quase que inexistente. Ao se ressaltar nesta pesquisa a 

inexistência de tradição ou de estudos anteriores, sugere imediatamente que novos 

estudos venham agregar e a complementar o que foi estudado para os 02 (dois) 

constructos. 

Por fim, sugere-se também levar em conta outras variáveis não 

mencionadas nesta pesquisa, pois poderão impactar nos resultados das análises, 

como é o caso dos níveis de salários dos colaboradores pesquisados, bem como 

sua faixa etária, sexo, nível de escolaridade, tempo de empresa, cargo, etc. 

Pesquisas em setores diversos são também oportunidades do estudo. 
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APÊNDICE A  

 
 

ESCALA DE COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL AFETIVO – ECOA  
 
Abaixo estão listados vários sentimentos que alguém poderia ter em relação à 

empresa onde trabalha. Gostaríamos de saber o quanto você sente estes 

sentimentos.  

Dê suas respostas anotando, nos parênteses que antecedem cada frase, aquele 

número (de 1 a 5) que melhor representa sua resposta. 

 
1 = Nada 
2 = Pouco 
3 = Mais ou menos 
4 = Muito 
5 = Extremamente 
 
A empresa onde trabalho faz-me sentir... 
 

(     )Confiante nela. 

(     )Desgostoso com ela.** 

(     )Empolgado com ela. 

(     )Fiel a ela. 

(     )Apegado a ela. 

(     )Orgulhoso dela. ® 

(     )Contente com ela. ® 

(     )Responsável por ela. 

(     )Distante dela.** 

(     )Dedicado a ela. 

(     )Entusiasmado com ela. ® 

(     )Preocupado com ela. 

(     )Encantado com ela. 

(     )Desiludido com ela.** 

(     )Envolvido com ela. 

(     )Fascinado por ela. 

(     )Interessado por ela. ® 

(     )Animado com ela. ® 

 
 
 
 
 
_____________________ 
®Itens de forma reduzida 
**Itens com formulação negativa e que deverão ter os valores assinalados invertidos. 
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APÊNDICE B  
 
ESCALA DE COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL CALCULATIVO– ECOC 

 
As frases abaixo falam de algumas perdas e dificuldades que você teria se pedisse 
demissão da empresa onde está trabalhando e fosse trabalhar para outra empresa. 
Gostaríamos de saber o quanto você concorda ou discorda de cada frase. Dê suas 
respostas anotando, nos parênteses que antecedem cada frase, aquele número (de 
1 a 5) que melhor representa sua resposta. 
 
1 = Discordo totalmente 
2 = Discordo 
3 = Nem concordo nem discordo 
4 = Concordo 
5 = Concordo totalmente 
 
Pedir demissão da empresa onde trabalho e ir trabalhar para outra empresa 
não valeria a pena por que... 
 

1. (  ) Eu teria dificuldades para ganhar um salário tão bom quanto o que tenho hoje. 

2. ( ) Eu jogaria fora todos os esforços que fiz para chegar aonde cheguei dentro desta 

empresa. 

3. (  ) Eu perderia a estabilidade no emprego que tenho hoje nesta empresa (garantias de não 

ser demitido 

4. ( ) Eu teria dificuldade para conseguir outro cargo que me desse o mesmo prestígio que 

tenho com o meu cargo atual. 

5. ( ) Eu demoraria a encontrar em outra empresa pessoas tão amigas quanto as que eu 

tenho hoje entre meus colegas de trabalho dentro desta empresa. 

6. (  ) Eu perderia a liberdade que tenho de realizar meu trabalho dentro desta empresa. 

7. (  ) Eu estaria desperdiçando todo o meu tempo que já me dediquei a esta empresa. 

8. (  ) Eu deixaria para trás tudo o que eu já investi nesta empresa. 

9. (  ) Eu estaria prejudicando minha vida profissional. 

10. ( ) Eu demoraria conseguir ser tão respeitado em outra empresa como sou hoje destro 

desta. 

11. ( ) Eu deixaria de receber vários benefícios que esta empresa oferece aos seus 

empregados (vale – transporte , convênios médicos, vale refeição, etc.). 

12. (  ) Eu teria mais coisas a perde do que ganhar com esse pedido de demissão 

13. (  ) Eu perderia o prestígio que tenho hoje por ser empregado desta empresa. 

14. (  ) Eu levaria muito tempo para me acostumar com um novo trabalho. 

15. (  ) Eu estaria jogando fora todo o esforço que fiz para aprender as tarefas do meu cargo 

atual. 
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APÊNDICE C 
 

ESCALA DE COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL NORMATIVO – ECON 
 
A seguir são apresentadas frases relativas à empresa onde você trabalha. Indique o 
quanto você concorda ou discorda de cada uma delas. Dê suas respostas anotando, 
nos parênteses que antecedem cada frase, aquele número (de 1 a 5) que melhor 
representa sua resposta. 
 
1 = Discordo totalmente 
2 = Discordo 
3 = Nem concordo nem discordo 
4 = Concordo 
5 = Concordo totalmente 
 
 

(   ) Continuar trabalhando nesta empresa é uma forma de retribuir o que ela já fez  

      por mim. 

(   ) É minha obrigação continuar trabalhando para esta empresa. 

(   ) Eu seria injusto com esta empresa se pedisse demissão agora e fosse trabalhar  

      para outra. 

(   ) Neste momento esta empresa precisa dos meus serviços. 

(   ) Seria desonesto da minha parte ir trabalhar para outra empresa agora. 

(   ) É a gratidão por esta empresa que me mantém ligado a ela. 

(   ) Esta empresa já fez muito por mim no passado. 
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APÊNDICE D  
 

DADOS DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 
 
1) Sexo:  

(      ) Masculino                                                 (      ) Feminino 

 
1) Estado civil:  

(      ) Solteiro(a)                            (       ) Casado (a) (       ) Relação Estável                    

(       ) Divorciado (a) (       ) Viúvo (a) 

      

 

 
3) Faixa etária:  

(      ) 18 a 24 anos                            (       ) 39 a 45 anos (       ) acima de 60 anos 

(       ) 25 a 31 anos (       ) 46 a 52 anos                            

(       ) 32 a 38 anos                           (       ) 53 a 59 anos  

 
4) Maior nível de escolaridade completo: 

(     ) Ensino médio                                    (     ) Ensino superior    

Pós-graduação (especificar): 
_________________________________________________ 

 
 
5) Tempo de experiência: 

Na empresa: ____________ anos. No cargo: ____________ anos. 

 
 
6) Tipo de cargo ocupado: 

(     ) Nível gerencial 

(especificar):____________  

(     ) Nível operacional 

(especificar): ____________  

 
7) Faixa salarial:  

(      ) até R$ 1.000,00  

(      )  de R$ 1.000,00 a R$ 3.000,00 

(      )  de R$ 3.000,00 a R$ 6.000,00 

(      )  de R$ 6.000,00 a R$ 9.000,00 

(      )  acima de R$ 9.000,00 
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APÊNDICE E 
  
SAE J4000 – Implementation of Lean Operation User Manual  

 

Manual de Implementação da Produção Enxuta – Manufatura Enxuta  

SAE J4001, emitido em 11/1999 
 
1. Âmbito: A norma SAE J4001 fornece instruções para avaliar níveis de conformidade com 

o programa SAE J4000. O texto constituinte da norma SAE J4000 (Seções de 4 a 9), foi 
incluído para maior comodidade durante o processo de avaliação. As definições 
aplicáveis e referências estão contidas na norma SAE J4000. 

 
A SAE J4000 testa a implementação da manufatura enxuta dentro de uma organização 
industrial e inclui as áreas de sobreposição direta entre os fornecedores e os consumidores 
da organização. Se aplicada a cada link organizacional consecutivo, uma avaliação em nível 
da empresa pode ser feita. A norma SAE J4001 relaciona as seguintes porcentagens 
aproximadas dos tópicos ao processo de implementação como um todo: 
 

Elemento 4 Gestão/Encargo 25% 
Elemento 5 Pessoas 25% 
   
Elemento 6 Informação  
Elemento 7 Fornecedor / Organização / Cliente 25% (combinado) 
Elemento 8 Produto  
   
Elemento 9 Processo/Fluxo 25% 

 
O programa SAE J4001 foi desenvolvido para ser aplicado sobre uma base de componentes 
específicos. Cada um dos cinquenta e dois componentes testa parte de um ou de múltiplos 
requisitos específicos para a implementação do modo de produção enxuto. A 
implementação através de toda uma organização pode ser calculada avaliando todos os 
componentes. O nível de conformidade de cada componente relativo à melhor prática pode 
ser utilizado por uma organização como referência para comparar-se às atuais melhores 
práticas de estabelecimento das operações enxutas. Exemplos das melhores práticas atuais 
estão disponíveis na publicação RR003 do programa SAE, “Automotive Lean Enterprise 
Conversion Best Practice Examples” (Exemplos de Melhores Práticas de Conversão de 
Organizações Automotivas para a Produção Enxuta). 
As avaliações dos elementos são independentes, ou seja, uma organização pode avaliar  
apenas  elementos   específicos  sem  que  a  validade  dos  resultados  seja 
 alterada. 
 
2. Referências 
 
2.1. Publicações Aplicáveis – A publicação seguinte é uma extensão da publicação 
anterior, especificada previamente. Salvo que seja indicado o contrário, a última versão das 
publicações  SAE deve ser a aplicável. 
 
2.1.1. PUBLICAÇÃO SAE – Disponível em SAE, 400 Commonwealth Drive, Warrendale, PA 
15096-0001. 
SAE RR003 – Automotive Lean Enterprise Conversion Best Practice Examples (Exemplos 
de Melhores Práticas de Conversão de Organizações Automotivas para a Produção Enxuta) 
SAE J4000 – Identification and Measurement of Best Practice in Implementation of Lean 
Operation (Identificação e Medição de Melhores Práticas na Implementação da Produção 
Enxuta) 
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3. Como avaliar um elemento – É necessário o levantamento de algumas informações do 
respectivo elemento para avaliar o nível em que a conduta deste está ocorrendo. Os níveis 
de conduta são: 
Nível 0 O componente não está funcionando ou existem grandes inconsistências na 

implementação. 

Nível 1 O componente está funcionando, mas existem pequenas inconsistências na 
implementação. 

Nível 2 O componente está funcionando perfeitamente, pois fora implementado de forma eficaz. 

Nível 3 O componente teve uma implementação eficaz, está funcionando perfeitamente e 
apresenta melhoria na execução nos últimos 12 meses. 

 
Cada componente exigirá seu próprio conjunto de atributos específicos em uma 
organização. Condutas de nível 2, 3 e 4 consistirão de detalhes divergentes entre 
organizações diferentes. O avaliador determinará os atributos específicos do componente 
para a organização a ser avaliada. Seguindo cada um dos componentes (Seções 4 a 9), 
estão critérios genéricos de avaliação para aquele componente.  Após determinados os 
atributos específicos do componente para a organização e obtidas as 
informações necessárias, é atribuído ao componente um nível de conduta e é registrada 
uma explicação da análise do avaliador. A avaliação deve incluir observações escritas do 
avaliador, incluindo atributos específicos do componente determinado, suportando o nível 
atribuído. 
 
4. Gestão/Encargo 
 
4.1. O progresso continuo na implementação dos métodos de operação enxutos é a 
principal ferramenta da organização na busca de seus objetivos estratégicos 
N0 Os métodos enxutos não estão incluídos como parte da filosofia operacional da organização. 

N1 As vantagens das técnicas enxutas são reconhecidas, mas não são uma prioridade dentro 
da organização. 

N2 O alcance das metas da organização depende diretamente do sucesso dos métodos 
enxutos. Os métodos recebem a devida atenção, sendo tratados como prioridade no plano 
operacional da empresa. 

N3 Apresenta o mesmo funcionamento de N2, acrescentado de visível melhoria na execução ao 
longo dos últimos 12 meses. 

 
4.2.Técnicas bem estruturadas na política de implementação são utilizadas para 
planejar o progresso da Produção Enxuta dentro da organização 
N0 Não existe nenhum mecanismo formal de implementação da Produção Enxuta dentro da 

organização. 
N1 O planejamento de negócios está presente na organização, mas sem um mecanismo de 

implementação adequado. 

N2 A política de desenvolvimento está concretizada, incluindo políticas específicas da Produção 
Enxuta, com a responsabilidade pela finalização e cronometragem da implementação se 
estendendo por toda a organização. 

N3 Apresenta o mesmo funcionamento de N2, acrescentado de visível refinamento da execução 
ao longo dos últimos 12 meses. 

 
4.3.  Os passos para o progresso da Produção Enxuta estão definidos e já foram 
comunicados à toda a organização de forma eficaz 
N0 As metas da Produção Enxuta não estão incluídas no planejamento da organização. 

N1 As metas da Produção Enxuta estão incluídas, mas não são comunicadas para outros 
âmbitos da organização. 

N2 As metas da Produção Enxuta estão incluídas e foram repassadas a todos os âmbitos da 
organização. 

N3 Apresenta o mesmo funcionamento de N2, acrescentado de visível refinamento da execução 
ao longo dos últimos 12 meses. 
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4.4. O conhecimento da filosofia e do funcionamento da Produção Enxuta foi obtido e 
comunicado de forma eficaz 
N0 Nenhuma exigência existe dentro da organização para que haja o conhecimento do assunto. 

N1 Conhecimentos apenas a nível informativo são esperados. 
N2 Existe treinamento formalmente programado, a fim de levar o conhecimento sobre a 

Produção Enxuta e suas técnicas. O treinamento é um requisito para todos os níveis dentro 
da organização. 

N3 Apresenta o mesmo funcionamento de N2, acrescentado de visível melhoria na execução ao 
longo dos últimos 12 meses. 

 
4.5. Os gerentes seniores da organização estão liderando ativamente a 
implementação das práticas da Produção Enxuta – Os gerentes seniores tratados aqui 
são os gerentes seniores presentes nos locais a serem avaliados. 
N0 A alta administração não está conectada com a força operativa, havendo apenas contato 

casual; pouco ou nenhum envolvimento direto. O contato se dá essencialmente através da 
programação rotineira da organização. 

N1 O envolvimento consiste essencialmente em revisões periódicas, em ambientes de grandes 
grupos. 

N2 Existem revisões regularmente agendadas das realizações e sucessos das equipes para 
com a Produção Enxuta e revisões frequentes das seções do plano de execução da política 
de desenvolvimento com as equipes e com os indivíduos em todos os níveis dentro da 
organização. 

N3 Apresenta o mesmo funcionamento de N2, acrescentado de visível melhoria na execução ao 
longo dos últimos 12 meses. 

 
4.6. O progresso da Produção Enxuta é revisado pela gerência sênior sobre as metas 
de uma forma regular. – Os gerentes seniores tratados aqui são os gerentes seniores 
presentes no local a ser avaliados. 
N0 As metas não estão de acordo ou o progresso sobre as metas da Produção Enxuta não é 

revisado. 
N1 As metas da Produção Enxuta estão incluídas no processo de revisão, mas a elas é dada 

pouca prioridade. 
N2 O progresso sobre as metas da Produção Enxuta está incluído nas revisões agendadas, em 

todos os níveis da organização. 
N3 Apresenta o mesmo funcionamento de N2, acrescentado de visível melhoria na execução ao 

longo dos últimos 12 meses. 

 
4.7. Existem incentivos significativos que recompensam o progresso da Produção 
Enxuta na organização. 
N0 Nenhum reconhecimento da contribuição com o progresso da Produção Enxuta existe na 

organização. 
N1 O reconhecimento de contribuição com o progresso da Produção Enxuta está presente na 

organização. 
N2 Os membros da organização são reconhecidos por colaborarem com o progresso da 

Produção Enxuta e compartilham diretamente e individualmente de seus benefícios 
financeiros. Os benefícios compartilhados são especificamente atribuídos ao progresso da 
Produção Enxuta dentro da organização. 

N3 Apresenta o mesmo funcionamento de N2, acrescentado de visível melhoria na execução ao 
longo dos últimos 12 meses. 

 
4.8. O desempenho individual dos gestores é avaliado e recompensado em relação à 
Produção Enxuta. 
N0 Nenhuma responsabilidade sobre o progresso da Produção Enxuta é exigida. 

N1 A responsabilidade para com a Produção Enxuta é parte da avaliação dos gestores apenas 
casualmente. 

N2 A responsabilidade para com a Produção Enxuta é uma exigência e é tomada como 
referência durante a avaliação do desempenho de cada gestor, sendo motivo de 
recompensa. 
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N3 Apresenta o mesmo funcionamento de N2, acrescentado de visível refinamento da execução 
ao longo dos últimos 12 meses. 

 
4.9. Existe uma atmosfera organizacional sem censura, orientada ao bom 
desempenho, guiada por processos – Este é um pré-requisito para a implementação da 
Produção Enxuta. 
N0 O componente não está de acordo. 

N2 O componente está de acordo. 

 
4.10. A interação entre gerentes seniores e a força de trabalho operacional em relação 
às práticas da Produção Enxuta é regular, direta e individual. 
N0 A alta administração não está conectada com a força operativa, havendo apenas contato 

casual; pouco ou nenhum envolvimento direto. O contato se dá essencialmente através da 
programação rotineira da organização. 

N1 O envolvimento consiste essencialmente em revisões periódicas em ambientes de grandes 
grupos. 

N2 Existem Revisões regularmente agendadas do desempenho das equipes, relativo à 
Produção Enxuta e revisões de sessões relevantes às equipes do plano de desenvolvimento 
da política com equipes e indivíduos, em todos os níveis da organização. 

N3 A alta administração interage diariamente e diretamente com cada nível da força operativa. 
O nível 3 inclui reconhecimento pessoal de equipes e indivíduos relativo ao bom 
desempenho da Produção Enxuta e instrução pessoal no currículo Lean pela alta 
administração, em todos os níveis da organização. 

 
4.11. Existe uma política efetiva para disponibilizar pessoal necessário, de modo a 
suportar as necessidades do programa e permitir sua evolução. 
N0 O componente não está de acordo. 

N2 As políticas de gerência da força de trabalho operacional divulgadas estão de acordo e sendo 
seguidas, com um histórico contínuo o suficiente para trazer estabilidade e credibilidade para 
a organização. 

 
4.12. Nenhum empregado deve sentir-se ameaçado ou coagido a participar dos 
programas Lean na organização – Este é um pré-requisito para implementação da 
Produção Enxuta. 
N0 O componente não está de acordo. 

N2 O componente está de acordo. 

 
4.13 A gerência deve comprometer-se com os princípios Lean e não priorizar atitudes 
de curto prazo inconsistentes com o programa 
N0 O componente não está de acordo. 

N2 Escolhas, discerníveis pela organização, são feitas pela gerência para preservar o progresso 
do Lean em detrimento de objetivos operacionais de curto prazo. 

 

5. Pessoas 

 

5.1. Existem recursos adequados para treinamento dos funcionários e o tempo para 
treinamento operacional é remunerado. 
N0 O treinamento consiste essencialmente na formação funcional durante atividades de trabalho 

programadas. 
 

N1 Oportunidades de treinamento para a melhoria de habilidades estão disponíveis.  

N2 Um programa de treinamento formal é conduzido. Funcionários são requisitados a se 
reunirem continuamente, evoluindo padrões de treinamento progressivamente. O 
treinamento conduzido durante ou não o horário regular de trabalho é remunerado. O 
treinamento está disponível no local. Instrução profissional está disponível como suplemento 
para instrução interna da equipe. 

 

N3 Apresenta o mesmo funcionamento de N2, acrescentado de visível refinamento da execução 
ao longo dos últimos 12 meses. 
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5.2. O treinamento inclui conhecimento das ferramentas específicas dos programas 
Lean e medidas de eficiência compatíveis com as necessidades da organização, para 
todos os seus níveis. 

N0 Treinamento Lean não é oferecido.  

N1 O componente está de acordo, mas existem pequenas inconsistências na execução do 
treinamento. 

 

N2 Treinamento completo e apropriado é oferecido.  
N3 Apresenta o mesmo funcionamento de N2, acrescentado de visível melhoria ao longo dos 

últimos 12 meses. 
 

 
5.3. O treinamento é conduzido conforme programado, registros e relatórios são 
mantidos e a eficácia dos treinamentos é frequentemente avaliada.  

N0 O treinamento não é programado, registros não são mantidos ou são inadequados, ou não 
existe qualquer medida da efetividade do treinamento. 

N1 O componente está de acordo, mas existem pequenas inconsistências na execução do 
treinamento. 

N2 O treinamento é programado, a programação é seguida, registros são precisos e 
completos, a efetividade do treinamento é medida. 

N3 Apresenta o mesmo funcionamento de N2, acrescentado de visível melhoramento na 
execução ao longo dos últimos 12 meses. 

 
5.4. A organização é estruturada de modo a corresponder à estrutura e sequência da 
cadeia de valor por toda a organização.  

N0 A organização relata por função, sem responsabilidade inter-funcional. 

N1 O componente está de acordo, mas existem inconsistências na estrutura em questão. 

N2 Disciplinas operacionais reportam de acordo com a responsabilidade atribuída a cada 
indivíduo dentro da cadeia de valor da organização. A responsabilização individual 
corresponde a uma seção identificada da cadeia de valor da organização. 

N3 Apresenta o mesmo funcionamento de N2, acrescentado de visível melhoramento na 
execução ao longo dos últimos 12 meses. 

 
5.5. Cada funcionário participa do progresso Lean dentro de suas respectivas 
atividades de trabalho, conforme definido na descrição de seu cargo. 

N0 A participação nas atividades de progresso da Produção Enxuta não é encorajada. 

N1 A participação é casual dentro do cargo. 

N2 Cada membro da organização participa e contribui com as atividades Lean empreendidas 
em sua área da organização. 

N3 Apresenta o mesmo funcionamento de N2, acrescentado de visível refinamento da 
execução ao longo dos últimos 12 meses. 

 
5.6. O trabalho e a política de emprego estão em consonância com as necessidades 
do programa Lean dentro da organização – Este é um pré-requisito para a 
implementação da Produção Enxuta. 

N0 Acordos de trabalho e políticas de emprego em vigência proíbem a flexibilidade necessária 
para progresso da Produção Enxuta. 

N2 Acordos e políticas proporcionam o progresso da Produção Enxuta. 

 
5.7.O nível de responsabilidade e autoridade de cada equipe de trabalho é claramente 
definido.  

N0 Não há organização de equipe.  

N1 Há organização de equipe, mas com autoridade e/ou responsabilização indefinida.  

N2 Os níveis de autoridade e responsabilidade de cada equipe estão escritos, entendidos e são 
seguidos. 

 

N3 Apresenta o mesmo funcionamento de N2, acrescentado de visível refinamento ao longo 
dos últimos 12 meses. 

 

 
5.8. O desenvolvimento dos funcionários através de CCQ e de programas de melhoria 
contínua é incentivado e suportado em todos os níveis da organização.   
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N0 Não há organização de equipe.  

N1 Há organização de equipe, mas com autoridade e/ou responsabilização indefinida.   

N2 Existe um sistema de equipes de CCQ funcional a nível organizacional com responsabilização 
por resultados específicos identificada e incluídos no plano operacional da organização. 

 

N3 Apresenta o mesmo funcionamento de N2, acrescentado de visível refinamento ao longo dos 
últimos 12 meses. 

 

 
5.9. As equipes são responsáveis pelos programas e esforços de melhoria contínua 
para cada segmento específico da cadeia de valores.  

N0 A equipe não é responsabilizada. 

N2 A responsabilização da equipe por resultados de melhorias específicos contínuos é 
identificada e incluída no plano operacional da organização. 

N3 Apresenta o mesmo funcionamento de N2, acrescentado de visível refinamento ao longo dos 
últimos 12 meses. 

 
5.10. A tomada de decisões e as ações são de responsabilidade da equipe do nível 
correspondente – Este é um pré-requisito para a implementação da Produção Enxuta.  

N0 A equipe não tem qualquer autoridade ou é responsabilizada por eventos ou resultados sobre 
os quais ela não tem controle ou influência. 

 

N2 O nível de autoridade e responsabilização de cada equipe está escrito, entendido e é seguido.  

 
5.11. A administração não se sobrepõe às decisões e ações das equipes quando 
tomadas dentro do nível de responsabilidade das respectivas equipes – Este é um pré-
requisito para a implementação da Produção Enxuta. 

N0 A equipe não tem qualquer autoridade ou é responsabilizada por eventos ou resultados sobre 
os quais ela não tem controle ou influência. As ações da equipe não são reconhecidas ou 
suportadas pela gerência. 

N2 O nível de autoridade e responsabilização de cada equipe está escrito, entendido e é apoiado 
pela administração. 

 
5.12. As decisões e ações tomadas pelas equipes devem ser apoiadas pela 
administração com os recursos necessários para sua correta implementação, de 
acordo com as boas práticas empresariais – Este é um pré-requisito para a 
implementação da Produção Enxuta.  
N0 A equipe não tem qualquer autoridade ou é responsabilizada por eventos ou resultados sobre 

os quais ela não tem controle ou influência. As ações da equipe não são reconhecidas ou 
suportadas pela gerência. 

N2 O nível de autoridade e responsabilização de cada equipe está escrita, entendida e é apoiada 
pela administração. Recursos são disponibilizados conforme a necessidade do negócio. 

 

6. Informação 

 
6.1. Informações e dados operacionais adequados e precisos estão disponíveis para 
os membros da organização, conforme necessário. 
N0 Dados adequados não existem, não são precisos, ou não estão disponíveis para uso. 

N1 Existem dados, mas estão incompletos ou são de difícil acesso. 

N2 Existem dados operacionais adequados e precisos disponíveis sem restrição para membros da 
organização. 

N3 Apresenta o mesmo funcionamento de N2, acrescentado de visível refinamento da execução 
ao longo dos últimos 12 meses. 

 
6.2. O conhecimento é compartilhado por toda a organização – Este é um pré-requisito 
para a implementação da Produção Enxuta. 
N0 O componente não está de acordo. 

N2 O componente está de acordo. 
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6.3. A coleta de dados e sua utilização são de responsabilidade dos indivíduos mais 
identificados com o processo ou a parte do processo onde estes dados são gerados. 
N0 Nenhum dado é coletado ou apenas uma quantidade mínima de dados é coletada. 

N1 A coleta de dados é feita por pessoal não operacional desassociado à geração dos dados ou 
seu uso na avaliação da operação. 

N2 Os dados operacionais estão compilados, registrados e são usados pelo pessoal operacional 
responsável pelo processo ou pela parte do processo onde os dados são gerados. 

N3 Apresenta o mesmo funcionamento de N2, acrescentado de visível refinamento ao longo dos 
últimos 12 meses. 

 
6.4. O sistema financeiro de operações é estruturado de forma a evidenciar os 
resultados e progressos do programa Lean. 
N0 Técnicas financeiras tradicionais estão em uso; por exemplo, ganhos operacionais são 

registrados como um resultado do acúmulo de inventário, taxas de carga antigas estão em 
uso, o que não reflete mudanças diretas ao progresso do programa Lean, etc. 

N2 O custeio é baseado nas movimentações e reflete as atividades de fluxo de valor. Dados 
financeiros operacionais estão disponíveis em uma base efetiva, o rendimento operacional é 
reconhecido no momento do envio, o foco é minimizar o inventário. 

N3 Apresenta o mesmo funcionamento de N2, acrescentado de visível melhoria na execução ao 
longo dos últimos 12 meses. 

 
7. Fornecedor/Organização/Consumidor 

 
7.1. Clientes e fornecedores devem participar dos processos de desenvolvimento de 
produtos/processos/projetos desde suas fases iniciais. 
N0 Nem fornecedores nem clientes estão incluídos no processo de planejamento. 

N1 Ocorre apenas o envolvimento casual de fornecedores e clientes com os processos de 
desenvolvimento. 

N2 Clientes e fornecedores devem participar dos processos de desenvolvimento de 
produtos/processos/projetos desde suas fases iniciais. 

N3 Apresenta o mesmo funcionamento de N2, acrescentado de visível refinamento ao longo dos 
últimos 12 meses. 

 
7.2. Tanto fornecedores quanto clientes são adequadamente representados nas 
equipes responsáveis pelo produto/processo/projeto dentro da organização.  
N0 Nem fornecedores nem clientes estão incluídos na equipe. 

N1 Ocorre apenas o envolvimento casual de fornecedores e clientes com as equipes. 

N2 Tanto fornecedores quanto clientes são adequadamente representados nas equipes 
responsáveis pelo produto/processo/projeto dentro da organização. 

N3 Apresenta o mesmo funcionamento de N2, acrescentado de visível refinamento da execução 
ao longo dos últimos 12 meses. 

 
7.3. Tanto fornecedores quanto clientes estão adequadamente inseridos nas revisões 
regulares de produtos/processos/organização de projetos. 

N0 Nem fornecedores nem clientes são inseridos nas revisões. 

N1 Ocorre apenas o envolvimento casual de fornecedores e clientes com as revisões. 

N2 Tanto fornecedores quanto clientes participam regularmente de revisões do progresso de 
produtos/processos/projetos. 

N3 Apresenta o mesmo funcionamento de N2, acrescentado de visível refinamento ao longo dos 
últimos 12 meses. 

 

7.4 . Devem existir benefícios mútuos para que clientes e fornecedores trabalhem em 
grupo, na busca por melhorias de desempenho e redução de custos. 

N0 Não existe um sistema de recompensas por melhorias. 

N1 Existe o reconhecimento informal de melhorias da execução ou redução de custos. Os 
incentivos consistem essencialmente de oportunidades para novos negócios. 

N2 Benefícios financeiros provindos da melhoria de custo, programação ou qualidade são 
compartilhados entre fornecedores, organização e consumidores. Existem programas formais 
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de co-compartilhamento; acordos/contratos de longo prazo são observados. 
N3 Apresenta o mesmo funcionamento de N2, acrescentado de visível refinamento da execução 

ao longo dos últimos 12 meses. 

 

8. Produto 

 
8.1. O projeto do produto e o planejamento dos processos devem ser atividades das 
equipes de trabalho, que devem ter representantes de todas as partes envolvidas. 

N0 O componente não está de acordo de forma alguma, ou existem grandes inconsistências na 
implementação. 

N1 O componente está de acordo de certa forma, mas existem pequenas inconsistências na 
implementação. 

N2 Fornecedores, consumidores e todas as partes envolvidas internas e externas são 
apropriadamente representadas nas equipes responsáveis pelo produto/processo/projeto da 
organização. 

N3 Apresenta o mesmo funcionamento de N2, acrescentado de visível refinamento e melhoria da 
execução ao longo dos últimos 12 meses. 

 
8.2. Especificações de atributos, custo e desempenho dos produtos e processos são 
exatos, possíveis de serem medidos e definidos de comum acordo com todas as 
partes envolvidas. 
N0 O componente não está de acordo de forma alguma, ou existem grandes inconsistências na 

implementação. 
N1 O componente está de acordo de certa forma, mas existem pequenas inconsistências na 

implementação. 
N2 Especificações de atributos, custo e desempenho dos produtos e processos são exatos, 

possíveis de serem medidos e definidos de comum acordo com todas as partes envolvidas. 
N3 Apresenta o mesmo funcionamento de N2, acrescentado de visível refinamento  e melhoria da 

execução ao longo dos últimos 12 meses. 

 
8.3. O projeto de produtos e planejamento dos processos são realizados de acordo 
com a abordagem do ciclo de vida, em completa consonância com os conceitos de 
DFM/DFA, e consistentes com os princípios Lean. 
N0 O componente não está de acordo de forma alguma, ou existem grandes inconsistências na 

implementação. 
N1 O componente está de acordo de certa forma, mas existem pequenas inconsistências na 

implementação. 
N2 O projeto de produtos e planejamento dos processos são realizados de acordo com a 

abordagem do ciclo de vida, em completa consonância com os conceitos de DFM/DFA, e 
consistentes com os princípios Lean. 

N3 Apresenta o mesmo funcionamento de N2, acrescentado de visível refinamento  e melhoria da 
execução ao longo dos últimos 12 meses. 

 
8.4. Os parâmetros para o projeto do produto e para a capacidade do processo devem 
ser robustos e consistentes com as melhores práticas de projeto e manufatura. 
N0 O componente não está de acordo de forma alguma, ou existem grandes inconsistências na 

implementação. 
N1 O componente está de acordo de certa forma, mas existem pequenas inconsistências na 

implementação. 
N2 Os parâmetros para o projeto do produto e para a capacidade do processo devem ser robustos 

e consistentes com as melhores práticas de projeto e manufatura. 
N3 Apresenta o mesmo funcionamento de N2, acrescentado de visível refinamento  da execução 

ao longo dos últimos 12 meses. 

 
8.5. Durante o ciclo de vida de um produto/processo devem haver recursos para 
documentação e registro do conhecimento acumulado pela experiência da equipe de 
trabalho.  
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N0 Nenhuma provisão é feita para dar continuidade ao pessoal da equipe, o sistema de controle de 
documentação não é confiável. 

N1 A continuidade depende da integridade do sistema de controle de documentação; Apresenta 
pouca continuidade de pessoal. 

N2 Durante o ciclo de vida de um produto/processo existem recursos para documentação e 
registro do conhecimento acumulado pela experiência da equipe de trabalho. A constância do 
pessoal atribuído é mantida em adição à integridade do sistema de controle de documentação. 

N3 Apresenta o mesmo funcionamento de N2, acrescentado de visível refinamento da execução 
ao longo dos últimos 12 meses. 

 
8.6. O Lead Time do projeto de produtos e processos é medido e continuamente 
encurtado. 
N0 O Lead Time do projeto não é medido ou não é submetido a examinação para efetuar 

melhorias. 
N1 As atividades do projeto são mensuradas por meio de um cronograma. 

N2 O Lead Time é medido de forma padronizada, ocasionando melhorias contínuas do projeto de 
processos e, consequentemente, diminuindo o Lead Time. 

N3 Apresenta o mesmo funcionamento de N2, acrescentado de visível refinamento ou melhoria 
da execução ao longo dos últimos 12 meses. 

 

9. Processo/Fluxo 
 
9.1. O local de trabalho se encontra limpo, bem organizado e é frequentemente 
auditado em relação ao padrão definido pela prática 5S.  
N0 Os procedimentos não estão de acordo ou existem grandes inconsistências na 

implementação. 
N1 Os procedimentos estão de acordo, mas existem pequenas inconsistências na 

implementação. Os procedimentos não são mantidos ou consistentemente seguidos. 
N2 O componente está totalmente de acordo, efetivamente implementado. Apresenta programa 

5S estruturado e seguido. 
N3 Programa 5S está totalmente de acordo, efetivamente implementado e exibe melhoria na 

execução ao longo dos últimos 12 meses. 

 
9.2. Existe um sistema de planejamento de manutenção preventiva, com as atividades 
de manutenção ocorrendo de forma adequada, periodicamente, para todos os 
equipamentos. 
N0 A manutenção é conduzida apenas em situações de avaria. 

N1 É conduzida uma manutenção planejada, mas nenhuma manutenção preditiva. 

N2 Existe um sistema efetivo de manutenção preventiva planejada, com a manutenção 
apropriada conduzida na frequência prescrita para todos os equipamentos, e manutenção 
preditiva sendo praticada onde for apropriado. 

N3 Apresenta o mesmo funcionamento de N2, acrescentado de visível refinamento da execução 
ao longo dos últimos 12 meses. 

 
9.3. As listas de materiais (LDM) são cuidadosamente catalogadas e as operações-
padrão (OP) são adequadamente atualizadas, cronometradas, de tal forma que sua 
organização obedeça aos preceitos da engenharia de valor.  
N0 Listas de materiais e/ou operações-padrão não estão registradas ou em uso. 

N1 LDM e OP estão em uso, mas são imprecisas ou estão desatualizadas. 

N2 Atividades de manufatura correspondem a LDMs e OPs. Há evidência de engenharia de valor 
de LDMs e OPs. 

N3 Apresenta o mesmo funcionamento de N2, acrescentado de visível refinamento da execução 
ao longo dos últimos 12 meses. 

 
9.4.  O fluxo de valor é completamente mapeado e os produtos são fisicamente 
confinados de acordo com o fluxo de processos. 
N0 O fluxo de valor não é definido ou não é registrado. 
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N1 O fluxo de valor é mapeado parcialmente ou imprecisamente ou é visível a falta de 
confinamento dos produtos. 

N2 O fluxo de valor atual está completamente mapeado e corresponde às listas de materiais e 
operações-padrão em uso. É feito confinamento dos produtos. 

N3 Apresenta o mesmo funcionamento de N2, acrescentado de visível refinamento da execução 
ao longo dos últimos 12 meses. 

 
9.5. O sequenciamento da produção baseia-se em um sistema ‘pull’ definido pelos 
clientes, e a demanda é estabelecida regularmente, para o planejamento das 
operações. 
N0 A programação da produção responde a padrões de ordem imediata do consumidor, sem 

considerar suavização ou nivelamento de estoque. 
N1 É feito algum planejamento de ‘carga’’ de máquinas em um período de planejamento de 

produção. Desvios do plano MRP (Material Requirements Planning, Planejamento de 
Exigência de Material) ocorrem regularmente, se o MRP está em uso. 

N2 A sequência de produção tem o carregamento suavizado para atender ao sistema ‘pull’. A 
demanda é nivelada em função do período de planejamento da produção. 

N3 Apresenta o mesmo funcionamento de N2, acrescentado de visível refinamento da execução 
ao longo dos últimos 12 meses. 

 
9.6. O fluxo do processo é controlado de forma visual, internamente ao processo.  
N0 A produção segue conforme uma agenda remota, pré-planejada. Planejamento do tipo MRP 

(Planejamento de Exigência de Material) pode estar em uso. 
N1 Implementação parcial de controle visual. 

N2 Atividades de produção são controladas por indicadores visíveis/audíveis dentro do setor de 
produção 

N3 Apresenta o mesmo funcionamento de N2, acrescentado de visível refinamento da execução 
ao longo dos últimos 12 meses. 

 
9.7.O processo está sob controle estatístico com requisitos de capacidade sendo 
cumpridos; a variabilidade dos parâmetros de processo é continuamente reduzida. 
N0 Métodos estatísticos não estão em uso. 

N1 É feito algum registro estatístico. Ferramentas estatísticas não estão sendo usadas para 
reduzir a variabilidade do processo ou para corrigir as causas da variabilidade. 

N2 O processo está sob controle estatístico com requisitos de capacidade adequados e 
apresenta contínua redução da variabilidade do processo. 

N3 Apresenta o mesmo funcionamento de N2, acrescentado de visível refinamento da execução 
ao longo dos últimos 12 meses. 

 
9.8. Ações preventivas, utilizando métodos estruturados para solução de problemas, 
são utilizadas e registradas sempre que forem identificadas inconformidades de 
produto ou de processo. 
N0 Nenhum método consistente de análise da causa dos problemas está em uso. 

N1 Análises de causa são feitas, mas a documentação é superficial ou incompleta. As ações 
preventivas são inconsistentes. 

N2 Ações preventivas, utilizando métodos estruturados para solução de problemas, são utilizadas 
e registradas sempre que forem identificadas inconformidades de produto ou processo. 

N3 Apresenta o mesmo funcionamento de N2, acrescentado de visível refinamento e melhoria na 
execução ao longo dos últimos 12 meses. 

 
9.9.O fluxo produtivo inicia-se com o recebimento da ordem de produção. O fluxo 
produtivo obedece ao takt time (tempo de cadência), em quantidades unitárias e de 
acordo com as necessidades dos clientes. 
N0 Técnicas ‘pull’ não estão em uso. 

N1 Implementação parcial. Ocorre acúmulo de inventário. 

N2 O fluxo produtivo inicia-se com o recebimento da ordem de produção. O fluxo produtivo 
obedece ao takt time (tempo de cadência), em quantidades unitárias e de acordo com a 
necessidade dos clientes. 
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N3 Apresenta o mesmo funcionamento de N2, acrescentado de visível refinamento  e melhoria na 
execução ao longo dos últimos 12 meses. 

 
9.10.Os procedimentos estão em vigor e em constante aplicação para reduzir os 
tempos de ‘‘changeover’’ (troca/transição) e os tamanhos de lotes.  
N0 Procedimentos e métodos de ‘‘changeover’’ não estão registrados. 

N1 Implementação parcial. 

N2 Atividades de ‘‘changeover’’ são planejadas e executadas de maneira consistente. O histórico 
de ‘‘changeover’’ está registrado. 

N3 Apresenta o mesmo funcionamento de N2, acrescentado de tempos de ‘‘changeover’’ ainda 
mais curtos e lotes ainda menores. 

 
9.11. O layout da fábrica exige fluxo contínuo e síncrono da produção e as distâncias 
e movimentações do produto dentro da fábrica são continuamente reduzidas a um 
caminho aprimorado e fluido. 
N0 O processo é conduzido pelo método ‘‘batch’’. 

N1 Existe fluxo, mas não é síncrono, ou há acúmulo de trabalho em progresso, excedendo o 
mínimo calculado. 

N2 O fluxo é síncrono e o acúmulo de trabalhos em progresso não é excessivo. 
N3 Demonstra o mesmo funcionamento de N2, acrescentado de sucessivas reduções das 

distâncias e movimentações do produto através de melhorias do caminho percorrido. 

 
9.12. Métodos padronizados são utilizados para distribuir e balancear adequadamente 
as cargas de trabalho, a fim de eliminar a perda, de acordo com o previsto no Takt 
Time (tempo de cadência). 
N0 Não é observado o uso de métodos padronizados. 

N1 Métodos padronizados estão definidos, mas são seguidos sem rigor ou não são visíveis 
dentro da empresa; ou são observados desequilíbrios corrigíveis nas cargas de trabalho. 

N2 Métodos padronizados eficazes são visíveis e seguidos em cada estação de trabalho dentro 
daquele seguimento do processo. 

N3 Demonstra o mesmo funcionamento de N2, acrescentado de sucessivas redistribuições de 
cargas de trabalho individuais conforme o Takt Time é alterado em resposta à mudanças da 
demanda de ordens de produção. 

 
9.13. O fluxo de valor está submetido a constante verificação para melhoramento 
contínuo. 
N0 O fluxo de valor não está definido ou não está registrado. 

N1 O fluxo de valor está definido e registrado, mas a informação não é utilizada para os 
propósitos de melhoria contínua. 

N2 Um programa de examinação regular, periódica para melhoria contínua de cada elemento do 
fluxo de valor da organização existe e é seguido. 

N3 Apresenta o mesmo funcionamento de N2, acrescentado de visível refinamento e melhoria 
na execução ao longo dos últimos 12 meses. 
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