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Lean Institute Brasil

www.lean.org.br

Fundado em 1998 com o propósito de disseminar a filosofia lean de 

gestão no Brasil e ajudar as empresas e a sociedade a melhorar

Sem fins lucrativos

Consultoria, eventos, treinamentos, publicações

-Membro da Lean Global Network (LGN) – www.leanglobal.org

-Planet Lean - http://www.planet-lean.com/
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Quem sou eu

• Presidente e fundador do Lean Institute Brasil em 1998. 

• Senior Advisor do Lean Enterprise Institute - EUA. 

• Vice chair da Lean Global Network, entidade que congrega 

institutos sem fins lucrativos em 25 países dedicados a 

disseminação da filosofia lean. 

• Apoiou diretamente a transformação lean em mais de uma 

centena de empresas em vários países. 

• Fez parte da equipe de pesquisa do MIT (Massachusetts 

Institute of Technology) na qual o termo Lean foi cunhado e 

apresentado no livro "A Máquina que mudou o mundo" em 

1990.
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Quem são vocês?

•Lideres e gestores em Manaus interessados em 

melhorar o desempenho da empresa e seus 

resultados

• Interessados em conhecer (mais) sobre a liderança 

lean
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O que é lean?
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Meu momento AHA!! Em Manaus!
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Origens do Lean

• Pesquisa do MIT sobre a indústria automobilística mundial. 

1990

• Termo “lean” cunhado para caracterizar um novo sistema de 

gestão (Toyota) envolvendo:

• Produção

• Desenvolvimento de Produtos

• Relação com Fornecedores

• Relação com Clientes

• Definição e desdobramento da estratégia

• Liderança e cultura

• etc. 7



O que é lean?

• Criar mais valor para os clientes com menos: tempo, esforço, capital, 

espaço, lead time, problemas de qualidade etc removendo

desperdícios

• Focaliza no valor para o cliente e no trabalho de agregação de valor 

através da criação de um sistema de gestão que permite fazer o 

trabaho da maneira mais eficiente possivel com o mínimo de 

desperdício

• Fazer melhor as coisas através do desenvolvimento e capacitação das 

pessoas de resolver problemas, melhorar e inovar

• Foco no propósito e nas necessidades e não nas ferramantas (5S, 

kaizen, kanban, etc.)

8



6

Difusão para outras empresas e setores

• Setor automotivo  indústria  serviços  saúde  governos

• Produção  Logística  Adm.  Desenvolv. Produtos  TI 

 Todo tipo de empresa, empresa toda, todos os 

paises
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• Ajudar você a entender melhor como a liderança lean pode 

ajudar a transformação de sua empresa e ajudar a aumentar a sua 

capacidade competitiva 

LIDERANÇA LEAN

• Conhecer algumas práticas da Gestão e da Liderança Lean

Propósito de hoje



Contexto atual

• Super competição, velocidade e intensidade das mudanças; 

turbulências econômicas e tecnológicas

• Importância do conhecimento e do aprendizado 

permanente

• O que querem nossos colaboradores? Precisam/querem 

ser engajados e motivados?

 Precisamos de lideres que aprendem, resolvem 

problemas estratégicos e específicos com o método 

científico, desenvolvem pessoas capazes de resolver 

problemas e fazem melhorias
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Lean ajuda a construir um ambiente 

de confiança mútua e de alto 

desempenho sustentado
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Nosso aprendizado…..

• Lean funciona em qualquer lugar, mas 

•Muitas empresas tentaram

•E nem todas são bem sucedidas

•Possível até que a maioria não seja

POR QUÊ??

•Por que iniciativas de mudança fracassam? 

•Quais são os modos de falhas?
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Transformação Lean

A transformação de uma empresa é um processo da 

organização mudar seu modelo de negócios em

direção a um estado futuro desejado. 

A transformação lean requer o aprendizado de uma

nova maneira de pensar e agir

caracterizado não por implementar uma série de 

etapas ou soluções mas por responder perguntas

chave relacionadas ao propósito, processos e 

pessoas
14
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Transformação Lean 

Requer um novo modo de pensar e fazer

Mais fácil falar sobre mudar do que mudar o 

modo de fazer
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Dimensões da 

Transformação Lean

https://www.youtube.com/watch?v=D7Ivzpv9gdw


•https://www.youtube.com/watch?v=D7Ivzpv9gdw
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Quais comportamentos e atitudes se espera 
na transformação lean?

Quais novos comportamentos e 

atitudes VOCÊ precisa 

desenvolver para implementar o 

SEU projeto com sucesso? 
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Onde você quer

estar

Onde você está

Gap = Problema

O que é um problema?

53
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Norte verdadeiro

• Uma frase curta que expressa a visão 

(hoshin)

• Deve ter um impacto emocional

• Deve/pode ser acompanhado por 

metas numéricas 

• Expressa as necessidades do negócio que 

devem ser cumpridas

• Engaja e atrai as pessoas para a ação

21

Propósito (Valor)

Performance atual
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META

Até o nível dos 
grupos

Todos devem conhecer a estratégia 

do negócio....

Do nível mais alto

Chegando às pessoas
nos locais de trabalho

Presidentes

Diretores

Supervisores
Gerentes

Membros

dos times
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Todos com foco nos objetivos e propósito da 

empresa

• Qual é o objetivo final de seu

trabalho?

 Entender como cada trabalho

agregavalor para a empresa, se 

relacionar com os objetivos da 

empresa e principais indicadores

de desempenho (qualidade, 

segurança, produtividade e custo).
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Responsabilidades Propósito
Objetivos

norteadores
Objetivos da 

empresa

Sociedade

Economia

Empresa

Grupo

Você
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Quando algo não anda bem...
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Eficiência individual x eficiência sistêmica

•Com que velocidade devemos ir?
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Tempo TAKT 
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Sincroniza o ritmo da produção ao ritmo das vendas

Velocidade da  montagem do produto é baseada na 

velocidade das vendas

Tempo Takt =
tempo de trabalho efetivamente disponível por turno

quantidade solicitada pelo cliente por turno

480 min. - 20 min   =

460 peças
= 1 min. = 60 seg

Sincroniza o ritmo da produção ao ritmo do cliente.

460 min

460 peças

Caso ABC:

Tempo Takt =



Fluxo horizontal do valor: Mapa do fluxo de valor
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Gerenciando para o aprendizado com o A3

•Dá estrutura ao aprendizado

•Formato para fazer as perguntas certas

•Questões relevantes para o negocio

•Estimula o pensamento “fora da 

Caixa” (gerar alternativas)

• O que acontece se você parar 10´

por dia para refletir sobre algo 

Importante?
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Tema DONO



O processo A3 para…

• Solução de problemas

• Propor melhorias

• Padronizae

• Planejar

• Relatar

• Refletir

• Gerir projeto

• Mudar gestão

• Alinhar e concordar

• Desenvolvimento organizacional

• Mentorar, coaching

• Desenvolver pessoas
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Vá ver com seus próprios olhos (gemba e
genchi gembutsu)

• Gemba – O Local

• Genchi Genbutsu – Ir ao local ver com os próprios 

olhos

• Pergunte por que.....
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Desafie a pensar
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• Liderança deve dar uma direção clara e definir o sucesso 

em termos de progresso ou objetivos (“gaps”)

• Onde estamos? Onde queremos chegar?

• Conhecer a capacidade da equipe para ajudar a saber 

exatamente como desenvolver as características de cada 

colaborador 

• Usar o próprio conhecimento para desafiá-los a alcançar 

sempre mais

• Tão importante quanto uma ideia em si é identificar o modo 

de pensar, o processo mental utilizado



Desafie a melhorar

•Sempre é possível ter um resultado melhor

• Inconformismo positivo e criativo 

•Eliminar o “não pode” e o “não dá”

•Estimular o experimentalismo 

• ao menos, tente; mas analise bem antes para entender
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Pensamento básico necessário para a 
melhoria permanente

•Para tudo, há sempre um jeito melhor

•E é tarefa de todos fazer melhor, a cada dia....

•Lideres devem desafiar

•Mas com foco no norte verdadeiro, na necessidade, 

nas prioridades
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Lideres como coaches ou mentores

•Antes de desenvolver produtos e processos, é preciso 

desenvolver pessoas

•Desenvolver pessoas no trabalho

•Ajuda as pessoas a desenvolverem a habilidade de 

solução de problemas

•Constrói uma cultura de melhoria contínua do 

desempenho
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Fazer perguntas: a prática do lean coaching

• Mentor (coach) evita dizer a seus mentorados (coachees) 

o que fazer 

• para dar a oportunidade de pensar no problema por si 

mesmos

• para se tornarem mais conscientes do que sabem e do 

que precisam saber. 

•O mentor leva o mentorado a considerar que suas 

ideias e impressões devem estar baseadas em fatos. 
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Projetar o trabalho e apoiar

• Ajudar a projetar trabalhos que permitem que as 

pessoas tenham sucesso

•Projetar sistemas que expõe as anormalidades 

claramente

•Dar a possibilidade a cada colaborador a 

oportunidade de ao menos tentar resolver

•Se não conseguir, pede ajuda que vem de forma 

estruturada
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O aprendiz

•Fala menos, ouve mais, pergunta mais

•Tem curiosidade

•Responsável pelo seu autodesenvolvimento; e espera 

que os outros também sejam

•Reconhece que a autoridade vem da capacidade de 

estimular as pessoas a colaborarem efetivamente

•Espera ideias

•Reflete primeiro, faz depois

•Soluções surgem da aplicação do método científico
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O sabe tudo

•Fala mais, escuta menos

•Pensa que sabe onde ir e como chegar

•Gosta de dizer a todos o que fazer; e acha que esse é 

o seu papel

•Reconhece que a autoridade vem da posição e 

também do fato que ele tem as respostas e soluções

•Espera obediência

•Faz primeiro, reflete depois

•Pula para soluções
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Estabilidade e gerenciamento diario

•Papel do CEO

•Gemba walks  
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 Quais são os principais problemas do negocio? 

 Como estamos tratando deles? 

 Qual a principal necessidade dos clientes?

 O que EU estou fazendo?

 O que EU deveria estar fazendo?

As perguntas chave 



O papel da alta administração na transformação 

lean

(ou para melhorar o desempenho da empresa)

Reflexão

•O que você tem feito como líder que trouxe um 

grande  impacto na sua organização?

•O que funcionou e o que não funcionou?

•O que você aprendeu?
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Reflexão individual

O que você tem feito como líder que tem dado um grande impacto no seu negócio no último ou dois
últimos anos?

Como voce tem feito isso?

O que funcionou?

O que não funcionou?

O que você aprendeu e o que você tem mudado como um líder? O que você pode fazer que não
poderia fazer antes? Quais capacidades você tem agora?
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EXERCICIO 

Diagnóstico e definição 

do gap pessoal 
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Definindo o gap: liderança lean

Reflexão

• Identifique os gaps entre seus papeis atuais, modelos 

mentais, comportamentos e pressupostos e aqueles do 

lider lean.



Como você honestamente se posicona?
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C2 C1 L1 L2

1 Melhorias no trabalho são melhor

desenvolvidas por especialistas

com técnicas de melhoria contínua.

As pessoas que fazem o trabalho

sabem isso melhor e estão mais

capacitadas a fazerem melhorias

.

2 A maioria dos funcionários

necessitam ser informados

exatamente do que devem fazer e 

como fazer. 

Todos os funcionários devem ser

respeitados por sua capacidade

de pensar e ter responsabilidade.

3 Eu faço planos dentro do meu nível

de competência e espero que eles

funcionem. Se há um problema eu

assumo que ha uma excecao.

Eu assumo que planos nunca

funcionam como o pretendido e 

nós devemos ter a capacidade de 

reagir imediatamente e 

sistematicamente quando eles

não funcionam.

4 Problemas são geralmente

causados por outras

pessoas/departamentos.

Problemas ocorrem porque o 
processo que usamos não é 
perfeito.
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C2 C1 L1 L2

1 Faça o que eu decido Siga-me – trabalharemos nissojuntos

2 Quando eu tenho tempo eu saio

do meu escritório . Eu delego

autoridade para o meu pessoal

para que resolvam qualquer

problema.

Eu gasto a maior parte do meu

tempo onde o trabalho é feito, para

entender o detalhe, identificar todos

os tipos de desperdício e mentorar

meu pessoal nas aborgagens

sistêmicas da solução de problemas.

3 Eu foco no  planejamento e 

implementação namudanças que

desenvolvi

Eu ensino meus subordinados o 

PDCA pelo exemplo.

4 Eu checo o Sistema diariamente

para ver se nós chegamos aos

nossos objetivos ontem.

Eu visito diariamente o lugar onde o 
trabalho é feito para checar se algum
funcionário ou supervisor estátendo
dificuldades de  executar seu
trabalho padrão.

5 Se há problemas eu indago às

pessoas para me explicarem

assim eu posso lhes dar a 

solução.

Eu treino pessoas fazendo perguntas

para garantir que eles realmente

“compreenderam a situação”

6 Eu mantenho reuniões diárias ou

semanais no meu escritório para

checar problemas e dar soluções

Eu compareço diariamente as 

reuniões “em pé” quadros de gestão

visual no chão de fábrica para ver

qualquer problema nos processo.



53

C2 C1 L1 L2

7 Ao lidar com problemas,  eu 

decido com base na minha 

experiência anterior, ou no 

conselho de especialistas

Ao lidar com problemas, eu

sigo o processo padrão em

consenso com as partes

interessadas sobre o que é o 

problema, a causa raiz, as 

contra medidas propostas e 

como chegar a eficácia

8 Eu dou respostas Eu faço perguntas



++ + + ++

1 Gerencio e tomo decisões com base 

em indicadores que recebo e em

reuniões

Gerencio e tomo decisões indo ver

diretamente com quem faz o 

trabalho

2 Tendo a elogiar o pessoal por realizar

adequadamente o trabalho e ter os

resultados esperados

Tendo a esperar sempre um 

desempenho cada vez melhor; 

elogio o desempenhos muito acima

do esperado

3 Para ir mais rapido as vezes eu não

tenho tempo de ouvir cuidadosamente

as pessoas

Procuro sempre entender
exatamente o que os colegas
dizem para poder contribuir melhor

4 Eu me concentro em fazer minhas

tarefas para atender meus KPIs  e 

alocando tarefas a meus subordinados.

Meu papel principal é desenvolver

meus subordinados assim eles

podem solucionar problemas que 

nos impedem de atingir os

objetivos

5 A maioria dos colaboradores precisam

ser criativos e saber se virar para definr

o que devem fazer e de como fazer

Meu papel é ajudar os

colaboradores a definir o que 

devem fazer e como fazer

6 Acho importante estimular o trabalho

em equipe mas as vezes priorizo a 

velocidade

As decisoes que saem de trabalho

em equipe são muito mais

relevantes

7 Eu sei praticamente tudo que necessito

para fazer um bom trabalho

Sinto que tenho muito a aprender, 

principalmente com o pessoal que 

executa o trabalho



Exercício: definir o seu gap

Identifique gaps entre a situação atual e a situação-alvo em relação

as práticas do Liderar com Respeito
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1.Defina área problema
2.Identifique o gap

Entenda a 
situação
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Eliminando um gap; escolha um

O gap Como comprovar

O que eu preciso fazer Como fazer isso



Obrigado!!

www.lean.org.br
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