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Resumo 

A abordagem lean (enxuta) vem sendo utilizada como meio para proporcionar a competitividade para as 

empresas que buscam melhorias em sua performance operacional. Porém, as iniciativas acabam não se sustentando 

ao longo do tempo, motivadas por diferentes causas como a falta de compreensão dos benefícios da mudança, falta de 

investimento e resistência a mudanças dos colaboradores. Além disto, há um foco exagerado ou exclusivo na 

implementação de ferramentas, na qual, os gestores acreditam que a implementação de ferramentas fará com que a 

empresa alcance uma condição ou status de lean. Desta forma, pouca ou nenhuma importância é dada a mudança da 

Cultura Organizacional. A Cultura Organizacional corresponde a cultura comum dos colaboradores em um ambiente 

organizacional. Nesse contexto, cultura é considerada a forma com que o colaborador pensa e age frente a sua 

atividade de trabalho, podendo ainda, ser descrita como a rotina ou hábitos frente ao seu trabalho. Na abordagem lean 

a cultura está relacionada aos princípios de Respeito as Pessoas e de Melhoria Contínua. Sendo que, o Respeito às 

Pessoas visa possibilitar que as pessoas se desenvolvam e o princípio de Melhoria Contínua constitui o pano de fundo 

dos processos lean. Para que a Melhoria Contínua ocorra, é necessário que as pessoas possuam as habilidades de 

identificar problemas e utilizar rotinas baseadas no método científico para resolvê-los. Mesmo sendo amplamente aceito 

que a cultura é um fator chave para a implementação da abordagem lean, a literatura apenas indica a importância da 

mudança de cultura dos colaboradores, apresentando “o quê” mudar e o “por quê” mudar. Porém, não foi identificado na 

literatura, o “como” mudar a cultura para a implementação da abordagem lean. Não sendo caracterizado o “como” 

realizar esta mudança, nem possuindo um modelo a ser seguido de “como” capacitar as pessoas para essa mudança, 

as organizações conseguem implementar iniciativas lean que acabam não se sustentando ao longo do tempo. Isso 

evidencia uma lacuna de conhecimento relacionado à “como” iniciar a transformação da cultura, para a transformação 

de uma organização de tradicional para lean. Neste contexto, este trabalho tem por objetivo propor um modelo de um 

processo de capacitação para a implementação da cultura lean. Para esta capacitação, busca-se desenvolver a 

habilidade de identificar problemas e utilizar rotinas baseadas no método científico para resolvê-los. Este processo de 

capacitação tem como premissa a utilização da Aprendizagem Ativa, em que o aluno é responsável pela estruturação 

de sua aprendizagem. Assim espera-se contribuir para o preenchimento da lacuna de conhecimento de “como” realizar 

a mudança de cultura para a implementação lean. 

 

 
Palavras Chave: Abordagem Lean. Cultura Organizacional. Aprendizagem Ativa. 

Aluno:  STEFFAN MACALI WERNER 

Orientador:  Prof. Fernando Antônio Forcellini 

Data e horário:  13/08/2019, quatorze horas 

Local:  Auditório B - PPGEP/CTC/UFSC 

Título: 
MODELO DE UM PROCESSO DE CAPACITAÇÃO PARA A 

IMPLEMENTAÇÃO DA CULTURA LEAN 

Banca: 

 Prof. Fernando Antônio Forcellini, Dr. (Presidente/Orientador) 

 Prof. Enzo Morosini Frazzon, Dr. 

 Prof. Fábio Antônio Xavier, Dr. 

 


