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Resumo 

Um processo bem-sucedido de transformação de uma empresa tipicamente de produção em massa 

para uma empresa enxuta envolve a aprendizagem e incorporação de aspectos tanto de natureza técnica 

quanto sociocultural. Apesar de ambos serem de igual relevância para o sucesso da implementação da 

produção enxuta (PE), os aspectos socioculturais são geralmente negligenciados pelas organizações. 

Consequentemente, a maioria das empresas abordam a aprendizagem enxuta através da aplicação de 

métodos de ensino cuja natureza é majoritariamente técnica. Pesquisas que avaliam os métodos de ensino 

de PE quanto ao nível de aprendizado de aspectos técnicos e socioculturais relacionados ao tema são 

relevantes tanto em termos teórico-acadêmicos quanto em termos prático-gerenciais. Primeiramente, em 

termos teóricos, apesar das obras literárias reportarem diversos métodos de ensino de PE, ainda não existe 

consenso sobre qual método de ensino possibilita maior aprendizado. Além disso, estudos empíricos sobre 

ensino de PE ainda são incipientes, e carecem de mais evidências para possibilitar a verificação de sua 

eficácia. Segundo, em termos práticos, percebe-se que a aquisição de conhecimento sobre PE se dá 

predominantemente a partir de métodos tradicionais, cuja forma de ensino restringe o desenvolvimento de 

habilidades práticas e não permite retratar a complexidade das situações reais.  Assim, o principal objetivo 

dessa pesquisa consiste em propor um framework para avaliar a eficácia dos métodos de ensino de PE 

quanto aos aspectos técnicos e socioculturais necessários em empresas em implementação enxuta. A fim 

de alcançar tal objetivo, o trabalho será dividido em duas fases. A primeira contempla uma revisão 

sistemática da literatura visando identificar os principais métodos de ensino de PE, seus benefícios e 

limitações, e suas respectivas sistemáticas de avaliação de ensino. A segunda descreve um estudo 

longitudinal em organizações em implementação enxuta com intuito de analisar a relação entre os métodos 

de ensino de PE e os aspectos socioculturais das organizações. Com base nessa análise, propõe-se um 

framework para a avaliação do ensino de PE que permita verificar o real aprendizado em termos técnicos e 

o impacto sociocultural necessários a uma implementação enxuta de sucesso. 
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