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RESUMO 

 
O segmento de piscicultura e aquicultura possui um importante papel na contribuição do 
desenvolvimento econômico do Brasil. Destaca-se, sobretudo, o estado de São Paulo que 
realiza 70% do beneficiamento das tilápias produzidas em seus frigoríficos. Neste processo 
ocorre o beneficiamento dos peixes que são repassados aos supermercados na forma de filés. 
Estas organizações, denominadas de agroindústrias processadoras de filé de peixes, competem 
entre si, na busca por uma gestão de produção eficiente no que tange à redução de custos e à 
eliminação de desperdícios, gerando dessa forma desenvolvimento e acesso a outros 
mercados. Diante da carência de estudos verificados, a presente pesquisa tem como objetivo 
geral analisar como as organizações agroindustriais que processam o filé de tilápia do estado 
de São Paulo estão trabalhando as questões envolvidas ao sistema Lean Production para 
alcance da Manufatura de Classe Mundial. O método World Class Manufacturing e o sistema 
Lean Production denotam ser favorecedores das organizações que buscam atingir a 
competitividade a nível global, podendo gerar padrões eficientes quando bem utilizados. Para 
atender ao objetivo da pesquisa, empregou-se como método de pesquisa o estudo de caso do 
tipo múltiplo, com a condução de visitas in loco, a solicitação de documentos e aplicação em 
três Unidades de Pesquisa de questionário de modo a caracterizar as organizações, verificar as 
ações dos níveis organizacionais e relatar os benefícios, dificuldades e fatores críticos para o 
sucesso quando na execução de melhorias em seus processos de manufatura. Com relação aos 
resultados é possível afirmar que para as Unidades de Pesquisa investigadas há um 
direcionamento das práticas do sistema Lean Production para que seus processos produtivos 
possam atingir uma Manufatura de Classe Mundial. Entretanto, as Unidades de Pesquisa 
ainda carecem de um maior conhecimento e difusão dos conceitos relativos a estas duas 
estratégias administrativas de modo que conduzir seu uso de modo formalizado em seus 
ambientes organizacionais.   
 
Palavras-chave: Gestão organizacional; Melhoria de desempenho; Manufatura de Classe 
Mundial; Produção Enxuta; Aquicultura. 
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ABSTRACT 

 
The fish farming and aquaculture segment is very important for the contribution of Brazil's 
economic development. Of particular note is the state of São Paulo, which produces 70% of 
the tilapia production in its slaughterhouses. In this process the beneficiation of the fish that 
are transferred to supermarkets in the form of fillets takes place. These organizations, called 
fish fillet processing industries, compete with each other in the search for an efficient 
production management in terms of cost reduction and waste elimination, thus generating 
development and access to other markets. Given the lack of verified studies, the present 
research has as general objective to analyze how the agroindustries processing the fillet of 
tilapia of the state of São Paulo are working the issues involved to the Lean Production 
system for reach of the World-Class Manufacturing. The World Class Manufacturing method 
and the Lean Production system are great proponents of organizations that seek to achieve 
global competitiveness and can generate efficient standards when well used. In order to meet 
the research objective, a multiple-case study was conducted as a research method, with the 
conduction of on-site visits, request of documents and application in three questionnaires in 
order to characterize the organizations, To verify the actions of the organizational levels and 
to report the benefits, difficulties and critical factors for the success when in the execution of 
improvements in its manufacturing processes. Regarding the results, it is possible to state that 
for the Research Units investigated there is a direction of the practices of the Lean Production 
system so that its productive processes can reach a World-Class Manufacturing. However, the 
Research Units still lack a greater knowledge and diffusion of the concepts related to these 
two administrative strategies so as to conduct their use formally in their organizational 
environments. 

 
Keywords: Organizational management; Performance improvement; World Class 
Manufacturing; Lean Production; Aquaculture. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização, problemática e justificativa da pesquisa 

 

O setor mundial de alimentos tem se expandido sem enfrentar resistência, e os 

hábitos alimentares da população vêm se tornando mais massificados e globalizados. Dentro 

do setor de alimentos, o segmento de piscicultura tem crescido substancialmente, a uma taxa 

média anual de 3,2% nas últimas cinco décadas, ultrapassando, dessa maneira, o crescimento 

da população mundial que é de 1,6%, evidenciando o aumento do consumo deste tipo de 

carne (FAO, 2014). 

Segundo dados da FAO (2014) e de Rocha et al. (2013), o consumo per capita 

mundial de pescados, em 1960, era de 9,9 kg por habitante ano e, na década de 2000, 

aumentou para 17 kg por habitante ano. Em 2010 atingiu 18 kg e, em 2013, a previsão era de 

20 kg. 

Perante a produção mundial de pescados, o Brasil, no ano de 2013, encontra-se na 

19a posição no ranking dos maiores produtores, sendo a atividade responsável por gerar um 

Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 5 bilhões, mobilizando mais de 800 mil profissionais e 

sendo responsável por gerar em média de 3,5 milhões de empregos diretos e indiretos 

(FIRETTI et al., 2014).  

O Brasil apresenta um enorme potencial para a aquicultura, devido às suas 

condições naturais favoráveis, ao clima tropical estável e à matriz energética. Isso se refere à 

sua zona costeira que abrange mais de oito mil quilômetros e à sua dimensão territorial, que 

tem disponível, aproximadamente, 13% de toda água doce renovável do planeta. Ressalta-se 

também a grande quantidade de áreas alagadas, devido ao funcionamento de usinas 

hidrelétricas, que, segundo determinação do governo federal, podem ser utilizadas para fins de 

aquicultura (ROCHA et al., 2013). 

Um dos principais financiadores agrícolas do mundo, o banco holandês 

Rabobank, desenvolveu um estudo intitulado “Aquicultura brasileira: uma grande indústria de 

pescados em gestação”. Neste estudo afirma-se que o segmento crescerá sem interrupções nos 

próximos 10 anos, com alto grau de ampliação do comércio, além de possuir todos os critérios 

para se tornar uma superpotência no setor, podendo competir com a China que atualmente é 

responsável pelo fornecimento de 37% do total de peixe fresco consumido pelos Estados 
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Unidos. Em específico, pelo filé de tilápia congelado que possui uma representação de 90% 

(FIRETTI et al., 2013). 

Para Sidonio et al. (2012), o pescado denota ser a carne com maior valor de 

mercado e demanda pelo consumidor mundial. Entretanto, no Brasil, o consumo de 11,17 kg 

por habitante ano, apresenta-se um pouco abaixo, haja visto que o índice recomendado pela 

Organização Mundial de Saúde é de 12 kg. Assim, com essas perspectivas, salienta-se o 

enorme potencial a ser desenvolvido pelo país (BRASIL, 2013). 

Quando se trata do tipo de produto, o brasileiro consome principalmente o filé de 

tilápia processado, que é beneficiado em agroindústrias de processamento. O beneficiamento 

do pescado é necessário para todo o desenvolvimento da cadeia, uma vez que a maioria das 

empresas tem focado na produção de filé devido à maior rentabilidade para comercialização 

de seus produtos (GONÇALVES, 2009).  

Nessa perspectiva, os frigoríficos localizados no estado de São Paulo são 

responsáveis pelo processamento de 70% das tilápias produzidas no Brasil, que são 

repassados aos supermercados na forma de filés. O restante da produção (30%) é 

comercializado para a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 

(CEAGESP) como peixe inteiro e para pesqueiros como peixe vivo (SUSSEL, 2011).  

Naylor et al. (2000) e Boscolo et al. (2005) destacam que a tilápia teve sua 

distribuição expandida a partir de 1950, com o surgimento de empresas processadoras do filé 

que vislumbraram a oportunidade. No Brasil, a espécie tilápia-do-nilo tornou-se o produto de 

maior cultivo e processamento, devido à boa aceitação do mercado consumidor pela excelente 

qualidade do filé. 

Nesse cenário, agroindústrias beneficiadoras do filé de tilápia assumiram 

importância no mercado brasileiro, em específico, no estado de São Paulo. Para Aguiar, 

Limberger e Silveira (2014), com moldes fabris bem alocados e tecnologia para um 

desempenho de altíssima produção, estas organizações competem entre si na busca por uma 

gestão de produção eficiente no que tange à redução de custos e à eliminação de desperdícios, 

gerando desenvolvimento e acesso a novos mercados. 

Segundo Firetti et al. (2014), ainda existe muito a ser estudado e explorado dentro 

do agronegócio brasileiro com foco no segmento de piscicultura. Dentre eles, destaca-se a 

falta de estudos sobre o aumento de eficiência do processamento de pescado dentro das 

agroindústrias beneficiadoras. 
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Devido à importância que o tema suscita, a Empresa Brasileira de Pesquisas 

Agropecuárias (EMBRAPA) iniciou em 2013 articulações institucionais e lançou em sua 

revista científica, Pesquisa Agropecuária Brasileira, um número temático sobre aquicultura. 

Segundo Rocha et al. (2013), foram publicados 57 estudos, sendo 41 artigos completos e 16 

notas científicas, que tiveram sua procedência de 55 instituições de ensino do Brasil que 

operam dentro das áreas sobre o tema. Entretanto, grande parte destas pesquisas aborda 

aspectos sobre critérios de nutrição, tais como índices de desempenho zootécnico, 

manipulação de rações e desenvolvimento que tratam sobre a engorda. A outra parte prioriza 

o manejo produtivo, estocagem na larvicultura e o confinamento.   

Esta centralização de estudos nas áreas de nutrição, genética dos peixes e manejo 

produtivo é também tema de estudos do Centro de Aquicultura da Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, em Jaboticabal, estado de São Paulo; de pesquisas 

isoladas conduzidas no programa de Mestrado em Agronegócio da Universidade Federal da 

Grande Dourados (UFGD) em Mato Grosso do Sul; em cursos de engenharia de aquicultura, 

aquacultura e pesca, localizados na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), na 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) e na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

Outra constatação que reforça a ausência de pesquisas voltadas à gestão da 

produção nas agroindústrias beneficiadoras de pescados é notada levando-se em conta a busca 

em bases de dados. Em um levantamento utilizando o metabuscador, portal de periódicos 

CAPES, referente aos últimos dez anos, refinando-se a busca com a temática da presente 

pesquisa, empregando as palavras-chaves aquicultura, piscicultura, competitividade, filé de 

tilápia e processamento de peixes, podem ser encontrados diversos trabalhos. No entanto, 

poucos possuem correlação com esta proposta, tais como: certificação e selos de qualidade na 

produção e criação de pescados (SAMPAIO; COSTA, 2012); influência na qualidade da 

criação dos pescados destinados às indústrias (GALVÃO, 2011); estratégias de 

sustentabilidade nas indústrias de alimentos (SEHNEM et al., 2012); desenvolvimento de 

subprodutos com os resíduos gerados na filetagem da tilápia (BORDIGNON et al., 2010; 

OLIVEIRA FILHO, 2009); avanços no desenvolvimento da aquicultura brasileira (ROCHA 

et al., 2013); rendimento do processamento da tilápia por meio do corte da cabeça (SOUZA et 

al., 2008); e rendimento do processamento do filé de tilápia por meio do peso corporal 

(SILVA et al., 2009). Entretanto, não são pesquisas que abordam as práticas utilizadas no 

processo de produção (processamento) e objeto de estudo (agroindústrias processadoras do 

filé de tilápia) proposto nesta dissertação. 
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Esta temática torna-se importante uma vez que os ambientes industriais são 

competitivos e acirrados, necessitando de melhoria contínua em seus processos produtivos, de 

forma a diminuir custos e ganhar vantagem econômica como estratégia para a venda de seus 

produtos ou acesso a mercados internacionais. É, dentro deste cenário, que as empresas 

concorrem entre si na busca da excelência e da alta produtividade, para assim estarem aptas a 

contornar as constantes mudanças de mercado (BORGES; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2013). 

Brown, Squire e Blackmon (2007) descrevem que, para realizar tais mudanças, 

são empregadas estratégias administrativas (comumente nomeadas por acadêmicos como 

abordagens, sistemas ou filosofias) que auxiliam na seleção de técnicas e ferramentas 

apropriadas para a obtenção de uma melhor produção industrial, garantindo o maior 

desempenho de fabricação.  

As técnicas e ferramentas empregadas têm como objetivo tornar a organização 

eficiente e eficaz em termos de qualidade, confiabilidade, flexibilidade, inovação e custos. 

Tais técnicas são escolhidas por meio do estudo dos recursos disponíveis que satisfaçam e 

cumpram os objetivos da organização (BROWN; SQUIRE; BLACKMON, 2007).  

Ao longo do tempo muitas organizações adotam como estratégias para seu 

desenvolvimento, abordagens, sistemas e/ou filosofias como o Sistema Toyota de Produção 

(STP) ou Lean Production, Total Quality Control (TQC) (CHIARINI; VAGNONI, 2014) e 

Seis Sigma. 

Estas diversas estratégias administrativas em estudos recentes (BHAMU; 

SAGWAN, 2014; GONÇALVES; SANTOS; GOHR, 2013; CHIARINI; VAGNONI, 2014) 

têm sido tratadas de modo conjunto devido às sinergias conceituais dos temas, por meio da 

Manufatura de Classe Mundial (World Class Manufacturing – WCM). 

A abordagem WCM demonstra-se eficiente no que tange à eliminação de perdas e 

suas técnicas são baseadas em conceito de zero desperdício, zero quebra, zero defeito e zero 

estoque. Já o sistema Lean Production (também conhecido como Lean Manufacturing) – em 

português: Produção Enxuta ou Manufatura Enxuta – se caracteriza pelas técnicas de controle 

produtivo, de melhoria contínua, e tem trazido excelentes resultados às organizações ao longo 

dos anos (SMITH, 2011). 

Estas duas estratégias administrativas (Lean Production e WCM) podem ser 

trabalhadas de modos isolados. No entanto, o trabalho de modo conjunto traz melhores 

benefícios para as organizações, já que ambas apresentam fortes sinergias em seus diversos 

níveis de aplicação dentro de um ambiente organizacional. 
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No entanto, diante da importância das discussões sobre estas duas estratégias 

administrativas, ainda são escassos os trabalhos que abordam em conjunto o método WCM e 

o sistema Lean Production. Como parte que antecede esta pesquisa, foi realizado um estudo1 

conduzido por meio de uma Revisão Bibliográfica Sistematizada (RBS) dentro do 

metabuscador portal de periódicos CAPES. Tal pesquisa resultou na localização, que foi 

delimitada temporalmente para os últimos cinco anos (2010-2015), de 42 artigos que tratam 

dos dois temas em conjunto, sendo que os estudos foram conduzidos de formas isoladas em 

diferentes países. O estudo também identificou que o ano de 2011 foi responsável pelo maior 

número de pesquisas publicadas (15 artigos) e que ao longo do tempo até o ano de 2015 esse 

número sofreu um declínio.  

Outro ponto tocante se dá na busca da temática WCM tendo como alvo as 

agroindústrias. É possível encontrar pesquisas sobre: o uso das técnicas no setor de metalurgia 

(GAJDZIK, 2013); no segmento automotivo (BORGES; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2013), nas 

técnicas utilizadas na implantação, controle e quesitos para a qualidade (CARDOSO 

JUNIOR; ALVES, 2010; PALUCHA, 2012; SMITH, 2011) e na avaliação do conceito no 

mundo (HOSSEINIE et al., 2012). Entretanto, não se encontram pesquisas que relacionam o 

método WCM possuindo como objeto de estudo as agroindústrias processadoras de peixes. 

Esta importância também é vista quando se realiza uma revisão acerca do tema 

Lean Production com aplicação em agroindústrias. Em estudos recentes, Jasti e Kodali (2014) 

reuniram em um único material 178 artigos empíricos publicados no período dos anos de 

1993 a 2009 sendo que deste total, apenas 2,8% dos artigos realizaram estudos em um 

ambiente agroindustrial. Bhamu e Sangaw (2014) em estudo similar avaliaram 209 

publicações no período de 1988 a 2013 e constataram que se apresenta baixo (3,8%) as 

pesquisas com vistas em empresas do agronegócio. Por fim, Marodin e Saurin (2013) 

analisaram 102 artigos, entre 1996 e 2012, obtendo certa similaridade em seu resultado, onde 

3,9% das pesquisas abordaram as práticas do sistema Lean Production nas agroindústrias. 

Quando analisados os segmentos com alto teor pesquisas, Walter e Tubino (2013) apontam 

que o maior porcentual de estudos de aplicação sobre a filosofia Lean encontra-se junto aos 

segmentos metal-mecânico, elétrico, eletrônico e automotivo.  

Sobretudo, ao realizar uma análise de estudos individuais, nota-se um foco na 

aplicação de ferramentas do sistema Lean Production em diferentes organizações, no entanto, 

embora o segmento do agronegócio apresente respectiva importância para a economia 
                                                 
1Artigo “Social Network Analysis on Lean Production and World Class Manufacturing: how are associated in 

the literature?" em publicação no periódico Independent Journal of Production & Management, 2017 . 
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mundial, tem sido pouco explorado por pesquisadores quando interligado com o tema Lean 

Production (BHAMU; SANGWAN, 2014; CALARGE et al., 2012; FELD, 2001; 

MARODIN; SAURIN, 2013; JASTI; KODALI, 2014; PETTERSEN, 2009; SAVIĆ et al., 

2014).  

Isso demonstra que, embora extensa, a literatura sobre abordagens administrativas 

não vislumbra estudos que tratem sobre a possibilidade de ganhos inerentes às suas 

implantações no segmento de pescados, em particular na agroindústria processadora de 

tilápia. 

Diante deste contexto, onde se insere o potencial de crescimento da aquicultura 

brasileira, da necessidade de melhoria do uso de recursos evitando e minimizando perdas e 

desperdícios (hídricos, energéticos, de mão-de-obra, e outros), da ausência de pesquisas 

científicas que tratem das ferramentas aplicadas no processo produtivo das agroindústrias 

processadoras de pescados (em especial o filé de tilápia), da importância deste segmento no 

estado de São Paulo e, principalmente das lacunas de pesquisa existentes na temática, aponta-

se para a problemática do estudo que busca responder: quais métodos relacionados ao sistema 

Lean Production as agroindústrias processadoras de filé de tilápia do estado de São Paulo 

estão utilizando em seu processo produtivo, de modo a se atingir uma Manufatura de Classe 

Mundial? 

Por fim, este estudo se torna importante uma vez que apresenta características 

inerentes ao seu processo fabril, como o alto nível de perecibilidade do alimento processado, 

com necessidade de rápido fluxo e manuseio para evitar desperdícios e, por ter uma 

característica de “desmontagem do produto”, ao realizar sua desconstrução ao longo do fluxo 

produtivo, deixando de ser peixe e tornando-se filés, ao contrário de processos produtivos 

tradicionais, nos quais se realiza a montagem de subprodutos em produtos finais. Outra 

importância se dá por meio do sistema Lean Production, que, quando bem utilizado, pode 

gerar alta eficiência para o processo produtivo, proporcionado que as agroindústrias atinjam 

uma Manufatura de Classe Mundial, devido às características das temáticas estarem inter-

relacionadas.  

 

1.2 Objetivo geral e objetivos específicos 

 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar como as agroindústrias processadoras 

do filé de tilápia do estado de São Paulo desenvolvem seus processos produtivos, de modo a 
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alcançarem uma Manufatura de Classe Mundial, por meio do emprego do sistema Lean 

Production.  

Para o alcance do objetivo geral, a pesquisa se desdobrou nos objetivos 

específicos que serviram de apoio essencial para o desenvolvimento deste estudo, são eles: 

- Determinar, a partir da literatura, as inter-relações conceituais das temáticas 

Lean Production e WCM como mecanismo para melhoria do processo produtivo 

organizacional; 

- Caracterizar, por meio de estudos de caso, as características relativas ao processo 

produtivo de processamento do filé de tilápia nas agroindústrias do estado de São Paulo; 

- Avaliar se, a partir dados coletados, as agroindústrias processadoras de filé de 

tilápia, por meio das práticas Lean estão direcionando a melhora de seus processos produtivos 

alinhados a Manufatura de Classe Mundial. 

 

1.3 Inserção interdisciplinar da pesquisa 

 

As organizações, independentes de quais setores atuam, são sistemas abertos que 

estão suscetíveis a diversas mudanças durante sua existência. Vários fatores podem 

influenciar no desenvolvimento de uma organização, contudo, os de cunho tecnológicos e a 

competitividade são os principais aspectos. Nesse sentido, a busca por novas abordagens de 

diferentes áreas de estudos vem ocorrendo de forma a ajudar tais organizações a se 

desenvolverem (MOELLER et al., 2013). 

Diante desse contexto, para Hoff et al. (2007), a interdisciplinaridade se insere de 

modo a proporcionar uma relação com outros campos do conhecimento para que estes se 

complementem e encontrem respostas para os mais diferentes contextos e também colabora 

para agregar mais valor ao processo do conhecimento, reconhecendo que um resultado 

encontrado por meio de estudos conjuntos possui maior valor do que contribuições 

individuais. 

Segundo Noorden (2015), o trabalho interdisciplinar é considerado crucial quando 

posto em pauta temas complexos que necessitem de diferentes visões de conhecimentos.    

Viseu (2015) discute que a integração de diferentes conhecimentos ajuda a 

minimizar o tempo de busca por resultados ou soluções de pesquisas. Pesquisadores que tem 

suas pesquisas mais difundidas e aceitam contribuições de outras áreas conseguem solucionar 

casos com mais rapidez e eficiência.   
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Esta pesquisa, em específico quando observado o objeto de estudo, as 

agroindústrias processadoras do filé de tilápia, que são organizações oriundas do agronegócio, 

o qual, dentro das instituições de ensino é reconhecido como um campo interdisciplinar. O 

agronegócio devido sua complexidade necessita combinar conhecimentos de diferentes 

especialidades para responder questões, resolver problemas, ou direcionar tópicos amplos e 

complexos de forma a auxiliá-los (HOFF et al., 2007). 

Outro aspecto a ser notado está ligado nas temáticas de estudo Lean Production e 

WCM. Tais modelos exercem certa complexidade na sua execução, como no sistema Lean 

Production onde existem muitas ferramentas, sendo empregadas em diferentes áreas dentro de 

uma organização. Já no WCM ao se trabalhar os pilares em busca de uma ordem de classe 

mundial, vários setores necessitam ser trabalhados. Com isso, este estudo está envolvido com 

várias áreas distintas tais como: administração da produção, logística, recursos humanos e 

responsabilidade socioambiental, as quais quando envolvidas impactam diretamente nos 

aspectos sociais, ambientais e econômicos. 

 

1.4 Estrutura da dissertação 

 

Para melhor desenvolvimento e apresentação, esta dissertação foi dividida em 

cinco partes.  

Esta primeira parte introdutória apresenta a contextualização do setor, descreve as 

justificativas que levaram ao desenvolvimento desta dissertação assim como a problema de 

pesquisa encontrado e a construção do objetivo principal. Ainda, também descreve a relação 

com a interdisciplinaridade que este estudo está inserido e delimitação de pesquisa com vistas 

ao objeto de estudo. 

A segunda parte trata do método de pesquisa adotado compreendendo as etapas de 

definição do pressuposto teórico, o planejamento dos casos, a elaboração do questionário 

junto do teste piloto para verificação, a coleta das informações, a análise dos dados e a 

geração de relatórios. 

Na terceira parte é formado o embasamento teórico para compreensão dos temas 

abordados (Lean Production e WCM). Para isso, são apontadas suas origens, princípios e 

definições. Outro ponto se dá na demonstração da implantação dos métodos nas organizações 

com a apresentação de modelos encontrados na literatura e seus benefícios, dificuldades e 

fatores críticos para o sucesso.  



21 
 

 
 

Já a quarta parte apresenta os resultados e suas respectivas análises. Para tanto, é 

mostrado as inter-relações conceituais entre as duas temáticas de estudo (Lean Production e 

WCM), a caracterização de cada Unidade de Pesquisa seguidas de suas análises e ao final 

realizado a comparação dos três casos estudados. 

Por último, a quinta parte traz as considerações finais acerca de todo o estudo, as 

limitações assim como as indicações de pesquisas futuras. 
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2 MÉTODO DE PESQUISA 

 

A base metodológica utilizada neste estudo é de natureza aplicada por buscar a 

resolução do problema de pesquisa proposto. Quanto ao seu objetivo, tem caráter 

exploratório-descritivo. Denomina-se exploratório, pois embora o fenômeno em estudo já 

esteja definido há uma necessidade de se adquirir uma visão inicial do problema em questão 

de modo a ser melhor compreendido dentro do ambiente de estudo (agroindústria 

processadora de filé de peixes) e descritivo por identificar a existência de relações entre 

variáveis, pretendendo determinar a natureza dessa relação de modo a entender a relevância 

do fenômeno, e possibilitar fornecer subsídios para a construção de teorias ou refinamento 

destas (GIL, 2009; VERGARA, 2000). 

No que se refere à abordagem, este trabalho possui perfil qualitativo por 

apresentar segundo Cassel e Symon (1994) um maior foco na interpretação ao invés da 

mensuração; orientação para o processo e não para resultado; preocupação com o contexto no 

sentido de que o comportamento das pessoas e a situação ligam-se intimamente para com o 

desenvolvimento de teorias e ideias. 

Para conseguir alcançar o objetivo e responder o problema de pesquisa encontrado 

foi realizado um estudo de caso. O estudo de caso ocorreu pelo fato deste tipo de pesquisa 

indagar um fenômeno recente dentro de um contexto real, especialmente quando os limites 

entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidos, sendo a investigação uma 

situação tecnicamente única, já que haverá muito mais variáveis de interesse do que pontos de 

dados, e, como resultado, esta acaba se baseando em várias fontes de evidências e se 

amparando no desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e a 

análise de dados (YIN, 2010; MIGUEL, 2011).  

Esta pesquisa tem como foco apenas o processo produtivo, no que tange a 

extração do filé de tilápia, sendo este analisado desde o abate até a geração do produto final 

(filé processado). Salienta-se que muitas agroindústrias processadoras buscam diminuir os 

elos das cadeias para agregação de valor, com a criação própria de peixes e no 

desenvolvimento de rações para os próprios peixes ou derivados de outros animais e vegetais, 

em decorrência das sobras geradas no processamento (SIDONIO et al., 2012). 

Para tanto, como modelo de base metodológica foi adotado a proposta de Miguel 

(2011) que condiz com o desenvolvimento deste estudo demonstrado na Figura 1. 
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Figura 1. Etapas para condução do estudo de caso 

 

 

Fonte: Miguel (2011). 

 

Tal modelo caracteriza-se por seguir um fluxo de trabalho contínuo possibilitando 

a realização de etapas que são necessárias para o cumprimento desta pesquisa. Tais etapas são 

pormenorizadas nos próximos tópicos. 

 

2.1 Definição da estrutura conceitual teórica  

 

De acordo com Miguel (2011), esta primeira etapa condiz com a definição do 

referencial teórico e possui importância vital para um bom desenvolvimento da pesquisa. O 

pressuposto teórico é responsável por fatos tais como: identificação de lacunas de estudo onde 

pode ser justificada o desenvolvimento da pesquisa, proporcionar suporte teórico para 

elaboração dos fundamentos da pesquisa, elencar o grau de evolução sobre as temáticas, e 

familiarizar o pesquisador sobre o assunto.    

Cendón, Campello e Kremer (2000) relatam que o pressuposto teórico consiste na 

criação de uma base de dados (pesquisas) que permite uma análise de temas. Para isso a 

demarcação de um estudo temporal é importante para obter uma compreensão da evolução 

teorias ou conceitos. Para a presente pesquisa foi adotado como estado temporal os últimos 

sete anos (2010 a 2016). No entanto, as duas temáticas em estudo surgiram há tempo superior 
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sendo necessário evidenciar autores responsáveis por disseminar o tema e seu 

desenvolvimento ao longo do tempo.  

Para levantamento e criação do banco de dados foi utilizado o metabuscador 

portal de Periódicos CAPES junto às bases das áreas de Engenharia de Produção e Ciências 

Humanas e Sociais. Nestas bases foram identificadas importantes publicações sobre as 

temáticas do estudo em periódicos científicos reconhecidos, dentre as quais, cita-se como 

exemplo: European Management Journal, International Journal of Lean Thinking, Journal of 

Manufacturing Technology Management, International Journal of Operations & Production 

Management, Animal Sciences, Journal of Cleaner Production, African Journal of Business 

Management, Production Planning & Control, Nature, Revista GEPROS, International 

Journal of Lean Six Sigma, e outras. Ainda, ressalta-se que foram utilizados sites, teses e 

dissertações, relatório de pesquisa, anuários, e livros no desenvolvimento do presente estudo. 

Para tanto, foi levantado um banco de dados com 178 títulos sobre o assunto em 

pauta. Sobretudo, para esta dissertação foram utilizadas 157 referências identificadas no 

banco de dados desenvolvido que possuem assimilação com o estudo, sendo evidenciadas 

conforme a Figura 2. 

 

Figura 2. Fonte de dados da pesquisa para elaboração do referencial teórico, por tipo de material consultado 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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As delimitações de pesquisa são compreendidas de diversas maneiras, contudo, 

para o desenvolvimento deste estudo adotou-se com adaptações a relação de três fatores 

apontados por Gil (2009) que se constituem em: 

- População: o presente estudo tem como foco as temáticas Lean Production e 

WCM onde, busca-se identificar a aderência das técnicas Lean apoiadas nos pilares do WCM, 

conseguindo dessa maneira compreender se as organizações agroindustriais processadoras do 

filé de tilápia atingem uma ordem de Classe Mundial. Ressalta-se que a presente pesquisa está 

direcionada apenas para o processo produtivo, no que tange a extração do filé de tilápia, onde 

foi analisado desde o abate até a geração do produto final (filé processado). Salienta-se que 

muitas agroindústrias processadoras buscam diminuir os elos das cadeias para agregação de 

valor, com a criação própria de peixes e no desenvolvimento de rações para os próprios peixes 

ou derivados de outros animais e vegetais, em decorrência das sobras geradas no 

processamento (SIDONIO et al, 2012); 

- Espacial: como delimitação da região, foi escolhido por ser o maior processador 

de tilápia o estado de São Paulo, o qual é responsável por 70% de todo o processamento 

realizado no Brasil (SUSSEL, 2011) e; 

- Temporal: está compreendido quanto ao tempo necessário para se levantar os 

dados da pesquisa estes que por sua vez ocorreram em um período de três meses. 

 

2.2 Planejamento dos casos  

 

Nesta etapa realiza-se o planejamento para condução do processo de coleta de 

dados, definindo o instrumento para coleta de informações, assim como sua elaboração 

baseada na literatura anteriormente investigada. Para isso, a definição das unidades de 

pesquisa se deu por meio do contato com a Associação Brasileira da Indústria de 

Processamento de Tilápia (AB Tilápia) que foi quem proporcionou uma lista com 

organizações instaladas no estado de São Paulo e os principais contatos.  

Desta forma, a partir do modelo conceitual identificado no levantamento 

bibliográfico (Miguel, 2011) foi construído um formulário de pesquisa, aplicado aos 

responsáveis pelo processo produtivo das agroindústrias processadoras de filé de tilápia. De 

modo a realizar a triangulação dos dados, junto das entrevistas conduzidas foram realizadas 

visitas in loco para identificação visual caso não seja relatado anteriormente, e a solicitação de 

acesso a documentos, de modo a contribuir para a validação dos dados obtidos.  
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Quanto à seleção e número de casos, a pesquisa se caracteriza como estudo de 

casos do tipo múltiplo, o que resulta em uma validade externa maior da pesquisa e do tipo 

longitudinal, já que é analisado um acontecimento presente. A seleção dos casos a serem 

pesquisados, segundo Mattar (2012), não possui uma regra definida. Quanto ao número de 

casos, para Eisenhardt (1989), uma quantidade de 3 a 10 é suficiente. 

De acordo com Sussel (2011), o estado de São Paulo possui alta importância 

quando observado as organizações que fazem a filetagem da tilápia, já que 70% de toda a 

produção brasileira é processada neste estado. Dessa maneira, compreendendo o valor que o 

estado de São Paulo possui para com este produto, se deu a escolha da área para 

desenvolvimento desta pesquisa. Contudo, para escolha das unidades a serem investigadas foi 

utilizado o critério de julgamento para selecionar a população. Tais critérios foram voltados 

com relação ao tamanho das organizações, localidade (estado de SP) e que aceitassem 

participar da pesquisa, uma vez que a convicção do pesquisador está voltada para encontrar 

fontes de informações confiantes e íntegras com base nas informações dadas pela AB Tilápia 

e pesquisadores da área.   

Salienta-se que o presente estudo está concentrado apenas no processo produtivo, 

sendo tal definido para esta pesquisa como as etapas (Quadro 1) que ocorrem desde o 

recebimento da tilápia inteira, até seu respectivo armazenamento para ser enviado ao destino 

final (clientes). 

 

Quadro 1. Etapas do processo de filetagem da tilápia 

ETAPAS DESCRIÇÃO 

Recebimento 
Recebimento da tilápia por meio de caminhões tanque com água clorada, ou 

produção no local levado por meio de esteiras ou tanques; 

Separação Inspeção e qualificação da tilápia por tamanho ou peso; 

Abatimento 
Abatimento das tilápias podendo ocorrer antes do recebimento e separação, ou 

pode ser realizado pela própria organização recebendo o produto ainda vivo; 

Descamação Este processo é responsável pela retirada das escamas; 

Descabeçamento e 

esviceração 
Retirada da cabeça, das vísceras e da pele; 

Filetagem Processo de extração do filé da tilápia; 

Extração da pele/couro Retirada da pela que permanece no filé ao ser retirado da tilápia 

Limpeza final (toilet) Retirada de possíveis restos de pele que sobram no filé; 

Embalagem Separação e embalagem. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Pinheiro et al. (2006). 
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Segundo Pinheiro et al. (2006), este tipo de organização trabalha com um fluxo 

muito similar umas das outras. Por ser um produto que possui uma perecibilidade muito alta 

depois que é abatido, este necessita ser processado rapidamente. Ressalta-se que o estudo de 

Pinheiro et al. (2006) descreve etapas de criação relacionadas com a piscicultura que não 

foram levadas em conta uma vez que o presente estudo tem como foco apenas o processo de 

beneficiamento, ou seja, a filetagem da tilápia. 

Para a construção do formulário de pesquisa (Apêndice A) utilizou-se dos 

fundamentos conceituais. Sua estrutura ilustrada no Quadro 2 divide-se em sete partes, a 

saber: 

 

Quadro 2. Estrutura do protocolo de coleta de dados das Unidades de Pesquisa 

Objeto de análise  Agroindústrias processadoras do filé de tilápia do estado de São Paulo 

Foco de análise  Processo produtivo 

Sujeitos  Responsáveis pelo controle da produção 

Variáveis de interesse da pesquisa 

Parte A 
Caracterização da 
Unidade de 
Pesquisa 

Enfoque para a pesquisa: Identificação do porte da organização; 

Parte B 
Caracterização do 
processo 
produtivo 

Enfoque para a pesquisa: Identificação das etapas que a organização 
desenvolve na realização da filetagem da tilápia; 

Parte C Nível Estratégico 
Enfoque para a pesquisa: Identificação das filosofias organizacionais 
relacionadas à melhoria dos sistemas produtivos com foco na minimização ou 
eliminação de desperdícios para o alcance de uma ordem de classe mundial; 

Parte D Nível Tático 
Enfoque para a pesquisa: Identificar possíveis melhorias no processo produtivo 
com vistas a eliminação de desperdício por meio de planos de ação para o 
alcance da ordem de classe mundial; 

Parte E Nível Operacional 
Enfoque para a pesquisa: Identificar as técnicas e ferramentas do sistema Lean 

Production e se estas são aplicadas nos diversos pilares da WCM para melhoria 
do processo produtivo de modo a alcançar um desempenho de classe mundial; 

Parte F 

Benefícios, 
dificuldade e 
fatores críticos 
para o sucesso 

Enfoque para a pesquisa: Identificar os pontos positivos, negativos e os fatores 
críticos para o sucesso para aplicação das temáticas em estudo. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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2.3 Condução do Teste Piloto 

 

Esta etapa antecede a pesquisa de campo em si, e realiza a verificação do 

instrumento criado, buscando-se evitar falhas durante o processo de coleta de dados.  

Para evitar possíveis erros e conseguir melhor eficiência na aplicação do 

formulário, o mesmo foi conduzido como forma de avaliação profissional junto a um 

acadêmico e pesquisador da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, 

câmpus de Tupã, que desenvolve pesquisas com foco no mesmo objeto de estudo 

(agroindústrias processadoras do filé de tilápia). Neste teste-piloto sugeriu-se mudanças no 

formato da pergunta em duas questões e a alteração na escala de resposta de uma terceira 

pergunta. 

Como segunda forma de pré-teste e validação do formulário este foi aplicado em 

uma unidade piloto instalada no mesmo estado em que pesquisa está atuante (São Paulo). 

Neste segundo teste-piloto não houve problemas na aplicação do questionário. 

Como parte posterior a validação do formulário, a aplicação deste se dará nas 

Unidades de Pesquisa definidas ocorrendo entre os meses de agosto e setembro/2016. 

 

2.4 Coleta dos dados 

 

Tal etapa consiste na coleta de dados junto às Unidades de Pesquisa. Para Voss et 

al. (2002) de uma a duas visitas, cuidadosamente estruturadas, são suficientes para a coleta 

das informações, porém para o sucesso nesta etapa do processo é imprescindível procurar o 

informante que detém o melhor nível de conhecimento do que se pretende pesquisar.  

Nesta etapa ocorre todo o processo de contato com as Unidades de Pesquisa. Para 

tanto, depois de identificada e julgada com base nos critérios da presente pesquisa, define-se 

as organizações que serão investigadas e sucede a aplicação do formulário de pesquisa, a 

visita in loco e a solicitação de documentos para análise. 

Para melhor elucidação, o Quadro 3 apresenta as etapas que compõe a coleta de 

dados. 
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Quadro 3. Etapas realizadas para a coleta de dados 

ETAPAS OBJETIVOS 

Primeiro contato 
Apresentação do pesquisador, procura por responsável que pode decidir aceitar a 
pesquisa, solicitação de e-mail e telefones para contato; 

Envio de documentos 

Envio por e-mail ou fax de carta apresentação da pesquisa contendo, o pesquisador 
e seu orientador, a instituição em que é realizado o programa de pós-graduação, os 
objetivos que se pretende alcançar e os contatos para esclarecimentos de dúvidas 
posteriores; 

Segundo contato 
Confirmação de aceitação da pesquisa, informações (dados para contato) do 
empregado responsável pelas informações a serem buscadas; 

Terceiro contato /Envio de 
documentos 

Apresentação do trabalho 

Confirmação 
Confirmação direta (por telefone ou e-mail) com a pessoa que receberá o 
pesquisador na data e horários marcados para a visita; 

Realização da pesquisa Aplicação do formulário, visita in loco, e solicitação de documentos para análise; 

Termo de consentimento 
Assinatura do termo de consentimento para publicação dos dados coletados 
(Apêndice C) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Salienta-se que os nomes das organizações por motivos de resguardo e 

disseminação de informações que possam vir a ser confidenciais serão preservados sendo 

utilizado o termo - Unidade de Pesquisa “Letra do alfabeto” - para cada empresa pesquisada.  

Também durante a coleta dos dados, é necessário realizar a tentativa de se anular 

possíveis efeitos que o pesquisador poderia ter sobre os resultados. Miguel (2007) destaca ser 

necessário o entrevistador compreender que é um elemento estranho no contexto analisado, e 

que não deve possuir tendências pré-conceituais e nem julgar se o que o entrevistador declara 

está certo ou errado. 

 

2.5 Análise de dados 

 

Esta etapa prevê quatro fases (codificação, construção do painel, comparação de 

rede causal e relação com a literatura). Cada uma destas fases deve ser aplicada e explorada 

para cada Unidade de Pesquisa, de modo a produzir uma narrativa geral do caso, descrevendo 

os aspectos essenciais e que possuam estreita relação com os objetivos e constructos da 

pesquisa. Nesta etapa se estabelece as possíveis relações entre as Unidades de Pesquisa. De 

acordo com Miguel (2011), uma análise comparativa dos casos pesquisados é importante pois 

demonstra aspectos que podem ser únicos de cada Unidade de Pesquisa. 
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Para o presente trabalho a condição dos dados e a construção do painel para cada 

Unidade de Pesquisa é apresentado no item 4.2, e o estabelecimento da rede causal e relação 

com a literatura no item 4.3. 

Estas variáveis no processo produtivo, identificadas previamente no Quadro 3, 

serão questionadas dentro dos três níveis organizacionais (estratégico, tático e operacional). 

Nesse sentido, o protocolo para coleta das informações estará apoiado no referencial teórico e 

nas inter-relações das duas abordagens administrativas em estudo, Lean Production e WCM, 

de modo analisar a gestão do processo produtivo para as unidades de pesquisa. Para tanto, 

nesta etapa, na realização de análise dos dados poderá ser utilizado de procedimentos 

estatísticos, geração de gráficos e tabelas que permitirão uma descrição eficiente e coesa. 

 

2.6 Geração do relatório 

 

De acordo com Miguel (2011), esta é a etapa final, onde o conjunto de atividades 

das etapas anteriores é sintetizado em um relatório de pesquisa, o qual é o gerador desta 

dissertação.  

Assim como também apontado pelo autor, a construção da análise dos resultados, 

apresentados na seção 4, foi conduzida tendo estreito relacionamento dos resultados e das 

evidências com a literatura identificada.  

Tal aspecto contribui para a ciência na construção de novos saberes, ao inter-

relacionar os aspectos das temáticas WCM e sistema Lean Production nos níveis estratégico, 

tático e operacional. 

Além disso, com a geração do relatório de pesquisa há o estabelecimento de um 

método científico passível de replicação a este e outros setores. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO CONCEITUAL 

 

Antecedendo o aprofundamento conceitual, é necessário a compreensão dos 

termos comumente utilizados para tratar das temáticas Lean Production e WCM.  

Ao analisar a literatura das duas temáticas, nota-se haver uma amplitude de termos 

utilizados comumente como sinônimos tais como: sistemas, modelos, métodos, abordagens, 

práticas, técnicas e ferramentas. É importante trazer antes da discussão destas temáticas a 

distinção entre estes termos, para amparar a definição adotada neste estudo, tais como: 

- Abordagem: é a maneira de se lidar com uma situação ou problema com a 

utilização de um determinado meio (OXFORD DICTIONARY, 2016). 

Sistema: é considerado um conjunto de princípios ou procedimentos onde é 

realizado um esquema ou um método de forma organizado para alcance de um objetivo 

(BLACKSTONE; JONAH, 2013); 

- Filosofia: pode ser compreendido como um ideal adotado por um indivíduo ou 

organizações para o estudo e aperfeiçoamento de teorias (DELEUZE; GUATTARI, 2014); 

- Modelo: para Bates (2009), um modelo pode ser compreendido como um 

conjunto de preposições, desenvolvidas para explicar um fenômeno e que pode ser testado 

para sua validação; 

- Metodologia: é tido como um sistema de práticas, técnicas, procedimentos e 

regras usadas pelas pessoas que trabalham em uma disciplina (MELO, 2012);  

- Método: segundo Marconi e Lakatos (2010), está ligado com a aplicação de 

atividades, sistemáticas ou racionais, as quais buscam atingir um objetivo. Também é tido 

como um conjunto de regras que servem de caminho para a solução de problemas específicos;  

- Prática: um tipo específico de atividade profissional ou de gerenciamento que 

contribui para a execução de um processo e que pode empregar uma ou mais técnicas e 

ferramentas (MELO, 2012); 

- Técnica: está relacionada com a arte de fazer alguma coisa ou a prática de 

execução. Propriamente dito como uma maneira planejada ou habilidades especiais de se 

executar algo (ANTONY et al., 2012) e; 

- Ferramenta: de acordo com Dale, Wiele e Iwaarden (2007), a ferramenta pode 

ser considerada um dispositivo que tem sua aplicação claramente definida.  

Adentrando as temáticas deste estudo, Bhamu e Sagwan (2014), Gonçalves, 

Santos e Gohr (2013), e Chiarini e Vagnoni (2014), apontam que tais conceitos, como WCM 
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e Lean Production, utilizados nas organizações na busca por melhorias podem ser chamados 

de estratégias administrativas. Para Stone (2012) e Walter e Tubino (2013) a temática Lean 

Production é definida como um sistema ou uma filosofia a ser empregada. Quando apontado a 

temática WCM, para Borges, Oliveira e Oliveira (2013), Gajdzik (2013), Palucha (2012), e 

Hosseinie et al. (2012) este se apresenta como um método ou estratégia adotado por diferentes 

tipos de empresas. 

Para tanto, neste presente estudo, ao embasar a temática Lean Production será 

adotado o tratamento como sistema e para a WCM a utilização de método. Já para as opções 

que o sistema Lean Production oferece para desenvolver as organizações serão tratadas como 

técnicas e ferramentas.  

Dessa maneira, este Item 3 pode ser dividido em duas partes onde inicialmente se 

discorre acerca do sistema Lean Production tratando da sua origem, definição, princípios, e 

principais processos que causam problemas nas organizações. Também trata do processo de 

implantação, citando as diferentes pesquisas que estudam modelos de utilização do sistema, 

contudo, se apoiando na proposta de Karim e Arif-Uz-Zaman (2013) para embasamento que 

segue voltado aos objetivos do presente estudo. Por fim, são apontados as dificuldades, os 

benefícios e os fatores críticos para o total sucesso para implementação do sistema. 

Na segunda parte é descrita o surgimento do método WCM, seus princípios, e 

suas definições. São explicados os pilares de sustentação que direcionam as organizações para 

onde nortear suas estratégias na obtenção de êxito por meio de tal método. Assim como 

descrito anteriormente, também são tratados os processos de implantação e adotada uma 

proposta elucidada por Murino et al. (2012) que se idealiza com este estudo. Como 

finalização desta parte, são apontados os principais benefícios, dificuldades e os fatores 

críticos para o sucesso para a implantação do método WCM. 

 

3.1 Lean Production 

 

3.1.1 Origem, princípios e os principais desperdícios 

  

O termo Lean Production é definido por vários autores como sinônimo do 

Sistema Toyota de Produção (STP). O STP surgiu quando a indústria automotiva Toyota no 

final da década de 1940 no Japão passava por dificuldades devido à Segunda Guerra Mundial 

que arrasou o país naquela época. Para se reerguer, a Toyota precisou repensar seu modelo 
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produtivo passando a trabalhar de forma puxada (produção realizada por meio da demanda), e 

não empurrada (produção em massa). Para isso, novas estratégias e ferramentas foram criadas 

como o Just-in-time (JIT), Kanban, Kaizen, Total Quality Control (TQC), entre outros, o que 

dessa forma serviu para a constituição do STP que ficou mundialmente conhecido (BORGES; 

BORGES; OLIVEIRA, 2013; CHIARINI; VAGNONI, 2014; LIKER, 2005; OHNO, 1997). 

A origem do conceito Lean Production ocorreu no final dos anos 1980 em um 

projeto de pesquisa do Massachusetts Institute of Technology (MIT), que estudou a indústria 

automobilística mundial, tendo como enfoque principal o modelo japonês da Toyota, com o 

objetivo de mapear as melhores práticas da indústria, por meio de entrevistas com 

funcionários, sindicalistas e funcionários do governo. No entanto, apenas no ano de 1990 que 

os autores Womack, Jones e Roos (1990) em seu livro The machine that changed the world 

(A máquina que mudou o mundo) difundiram com maior profundidade esta abordagem para o 

mundo. Este livro tratava sobre a eficiência das indústrias automotivas do oriente por meio da 

aplicação de novas técnicas e ferramentas no controle da produção. Segundo Chay et al. 

(2015), este livro serviu de referência para o desenvolvimento da gestão de produção em 

vários outros tipos de organizações, contudo, muitas empresas tinham dificuldade para adotar 

o sistema Lean pelo livro não abordar conceitos de implementação. Diante desse motivo, em 

1996, Womack e Jones com o aprofundamento do tema desenvolveram o livro Lean Thinking 

– Banish waste and create wealth in your Corporation (Pensamento Lean – Elimine o 

desperdício e crie riqueza em sua empresa), que surgiu como um guia para a adoção ou 

criação de empresas com o uso da filosofia Lean (WOMACK; JONES, 2004). 

De acordo com Ries (2012) e Dominic e Palumbo (2013), o sistema Lean 

Production vem sendo adotado por diversas organizações de diferentes segmentos, 

independente do porte, devido sua filosofia que pode ser aplicada para qualquer processo.   

O sistema Lean Production tem como filosofia a identificação e minimização ou 

eliminação progressiva das fontes de desperdícios, baseado em cinco princípios fundamentais 

ilustrados na Figura 3: a definição de (1˚) valor, a partir da visão do cliente e de suas 

necessidades, sendo então determinadas às atividades necessárias para ofertar o produto ao 

cliente com o menor nível de desperdício por meio da definição da (2˚) cadeia de valor. 

Busca-se então à fabricação do produto usando de um (3˚) fluxo contínuo; que é disparado 

apenas quando o cliente efetua o pedido. Ou seja, usando de uma (4˚) produção puxada. A 

partir destes quatro princípios e da utilização de melhorias continuas (kaizen) ou melhorias 
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radicais (kaikaku) é alcançado o quinto (5˚) princípio fundamental que é a perfeição do 

sistema (CALARGE et al,, 2012; LUCATO et al,, 2014).  

 

Figura 3. Princípios do sistema Lean Production 

 
Fonte: Adaptado de Ohno (1997). 

 

Esta minimização ou eliminação dos desperdícios - em japonês muda - de acordo 

com Liker (2005) e Librelato (2014), estão ligadas em todas as atividades desenvolvidas na 

produção e devem ser monitoradas de modo em se distinguir quais agregam valor e quais não 

agregam.  

Na literatura, estes desperdícios são classificados em oito tipos de processos que 

devem ser constantemente analisados por não agregar valor em um ciclo produtivo 

(ARVIND, 2013; LIKER, 2005; SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2009; OHNO, 1997; 

VINODH; SOMANAATHAN; ARVIND, 2013):  

1. Excesso de produção - quando a empresa produz grandes quantidades sem ter 

demanda. É considerado um dos maiores desperdícios para uma organização; 

2. Estoques - envolve os altos estoques de produtos acabados ou semiacabados. 

Gera custos por produtos parados, custo com armazenagem, depreciação, custos com 

inventários, entre outros; 
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3. Espera - incide no tempo dos trabalhadores parados por falta de um tipo de 

material. Está ligado diretamente com os lead times dos processos; 

4. Defeitos - quando um produto ou item não atende as especificações técnicas. 

Como resultado é apontado o retrabalho ou a perda do produto; 

5. Movimentação nas operações - acontece quando existem movimentações 

dispensáveis na realização dos processos; 

6. Transporte - acontece quando existem falhas ou lacunas entre pontos de 

processamento necessitando do transporte destes produtos para outro local; 

7. Processamento - ocorre no processamento de atividades desnecessárias para a 

montagem ou produção de um determinado produto e;  

8. Má utilização do capital humano – ocorre quando não se utiliza totalmente a 

capacidade das pessoas envolvidas no processo.  

De acordo com Hines e Taylor (2000), dentro de um ambiente de produção 

(produção física de um produto) e informacional (processo responsável pelas informações: 

setor administrativo, comercial, entre outros) existem três tipos de atividades que precisam ser 

compreendidas para eliminação dos desperdícios, tais como: 

Atividades que agregam valor – estão compreendidas analisando-se o consumidor 

final onde é agregado o valor de transformação de uma matéria-prima em produto, ou de uma 

informação em resultado.  

Atividades que não agregam valor – Estas atividades para os olhos do consumidor 

final não possuem valor e deveriam ser eliminadas. Estão constituídas nos processos, tempos 

e execuções para a construção e montagem de um produto, ou nos trâmites que uma 

informação precisa percorrer.  

Atividades que não agregam valor mas que são necessárias – São as atividades 

que não apresentam agregação de valor para o consumidor final por estarem relacionadas com 

processos que a organização precisa desempenhar para que o produto seja construído, ou 

todos os caminhos que a informação necessita para chegar até seu destino. Sobretudo, sem 

estes processos a organização não conseguiria finalizar seu produto ou a informação. 

Apresentado na Figura 4, dentro de um ciclo completo de manufatura de um 

produto, 60% das atividades não agregam valor. Apenas 5% contribuem diretamente na 

geração de valor. Os outros 35% são atividades que não agregam valor, mas necessitam ser 

executadas para a finalização do produto. Já para um ambiente informacional este quadro se 
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difere sendo que apenas 1% agrega valor, 50% são atividades que não agregam mas são 

realmente necessárias, e 49% não contribuem e precisariam ser eliminadas.  

Isso demonstra que um processo produtivo, tanto de produção de bens ou 

serviços, possui uma ampla margem de melhoria, e a implantação de um sistema como o Lean 

Production pode auxiliar no desenvolvimento dos processos e ganho de competitividade 

organizacional. 

 

Figura 4. Atividades que agregam valor em um ciclo produtivo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Hines e Taylor (2000). 
 

3.1.2 Implantação do sistema Lean Production 

 

A implantação do sistema Lean Production está interligada em vários aspectos, 

pois é um modelo complexo com inúmeras estratégias que podem ser utilizadas. No entanto, o 

sucesso da utilização deste sistema consiste diretamente com as características 

organizacionais de uma empresa por necessitar que várias mudanças sejam realizadas 

(KARIM; ARIF-UZ-ZAMAN, 2013; MARVEL; STANDRIDGE, 2009). 

Um dos aspectos para a utilização do método Lean se condiz com o emprego das 

ferramentas e estratégias desenvolvidas. Na literatura é possível encontrar pesquisas que 

abrangem a utilização de ferramentas em diversos tipos de organizações e casos. Sobretudo, 
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ao ser realizado uma revisão bibliográfica2 destacaram-se as vinte ferramentas mais citadas 

dentre as pesquisas:  

1. Mapeamento do fluxo de Valor (VSM – Value Stream Mapping) – identifica as 

atividades que agregam valor dentro de um processo por meio da análise da cadeia de valor 

(fluxos do processo, materiais e informações). O VSM ajuda na tomada de decisões por 

mostrar todas as partes da cadeia de um produto ou serviço (TYAGI et al., 2015; BROWN; 

AMUNDSON; BADURDEEN, 2014; LIBRELATO et al., 2014; ROSENBAUM; TOLEDO; 

GONZÁLEZ, 2013; GURUMURTHY; KODALI, 2011); 

2. JIT – se traduz no controle correto dos estoques, auxiliando não possuir altos 

inventários. Deve ser integrado junto aos fornecedores e dentro do processo de forma a ter os 

materiais necessários no tempo correto para sua utilização (CHEN; TAN, 2013; JADHAV; 

MANTHA; RANE, 2014; DINSDALE; BENNETT, 2015); 

3. Manutenção Produtiva Total (Total Productive Maintenance- TPM) – consiste 

em um conjunto de atividades de manutenção que tem como foco a melhora dos 

equipamentos de uma organização. Busca-se eliminar as perdas, reduzir as paradas e garantir 

a qualidade (CHIARINI, 2014; HOWELL, 2012; TYAGI et al., 2015); 

4. Lead Time – define-se por tentar diminuir o tempo de ciclo produtivo. Possui 

também como enfoque a redução de estoques intermediários (LIBRELATO et al., 2014; LIN; 

WOU; JULIAN, 2011); 

5. 5s – representado pelas palavras japonesas Seiri, Seiton, Seisou, Seiketsu e 

Shitsuke (em português – Senso de utilização, Senso de ordenação, Senso de limpeza, Senso 

de saúde, e Senso de autodisciplina) tem como base a preparação das pessoas de modo a se 

trabalhar a disciplina e responsabilidade, com as tarefas pessoais e organização dos 

ambientes, auxiliando para o recebimento de outras ferramentas maiores como o TQM 

(CHIARINI, 2014; KARIM; ARIF-UZ-ZAMAN, 2013; VINODH; SOMANAATHAN; 

ARVIND, 2013); 

6.  Trabalho padronizado – diminui o risco de erro dentro das organizações 

melhorando o processo com rapidez e qualidade. Também é considerado essencial para o 

recebimento de certificações (LANTZ; HANSEN; ANTONI, 2015); 

7. SMED (Single Minute Exchange of Die – Troca Rápida de Ferramentas) – é a 

redução de tempo de setup de um equipamento com a aplicação de rearranjos de elementos de 

                                                 
2 Realizada uma revisão bibliográfica sistêmica com recorte temporal dos últimos 5 anos no metabuscador Portal 
Capes, cruzando os strings de busca: Lean Production AND (Ferramentas OR Estratégias OR Técnicas OR Tools 

OR Strategies OR Techniques).   
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transição (KARIM; ARIF-UZ-ZAMAN, 2013; SHINGO, 2000; FELD, 2001; VINODH; 

SOMANAATHAN; ARVIND, 2013); 

8. Dimensionamento do lote – consiste nos processos ou sistemas para determinar 

a quantidade total de ordens de reabastecimento para um grupo de itens relacionados 

(FIOROTTO, 2015; MARTÍNEZ; TOSO, 2015); 

9. Takt-time (Balanceamento da produção) – compreende o ritmo de produção 

necessário para se atender uma demanda prevista (BOKHORST; SLOMP, 2010; PUJO; 

KHABOUS; OUNNAR, 2015); 

10. Produção celular – é um grupo de equipamentos multifuncionais colocados 

juntos e dedicados para a produção de determinadas famílias de peças ou componentes 

(DANESE; ROMANO; BORTOLOTTI, 2012); 

11. Kanban – São cartões utilizados nos processos de forma a controlar os níveis 

de lote, de produção, e de controle de andamento. Esta técnica tem como objetivo servir como 

aviso da etapa anterior para o envio de mais material, e como uma ferramenta de controle 

visual na identificação de áreas de superprodução ou falta de sincronismo, indicando possíveis 

oportunidades para a realização de eventos Kaizen (HASSAN; KAJIWARA, 2013). 

12. Kaizen (Melhoria contínua) – consiste em um evento de melhoria focada com 

a utilização de equipes dedicadas em melhorar uma área específica com rapidez (FAHMI; 

HARYONO; FATHONI, 2015; GLOVER et al., 2013); 

13. Poka Yoke – são dispositivos instalados nos equipamentos que visam avisar o 

usuário ou paralisar a produção quando um problema é detectado. Esta ferramenta visa o corte 

de gastos com defeitos de produção (SAURIN; RIBEIRO; VIDOR, 2012, VINOD et al., 

2015); 

14. Sistema puxado de produção – tem como objetivo sincronizar a produção a 

partir da demanda solicitada pelo consumidor final (DANESE; ROMANO; BORTOLOTTI, 

2012; LU; YANG; WANG, 2011); 

15. Integração de fornecedores – consiste na redução de custo e tempo de 

desenvolvimento de novos produtos por meio das trocas de tecnologias entre organizações 

(MEIRA; ROTONDARO, 2006; GARCIA; DA SILVA; PEREIRA, 2015); 

16. Defeitos/Controle de qualidade – está baseado na eliminação de ocorrência de 

defeitos por meio da identificação e controle das causas (FRITZEN; SAURIN, 2014); 
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17. Emporwement – é a autonomia dada ao colaborador de forma que ele possa 

mudar a maneira de realização do trabalho melhorando seus aspectos (APPELBAUM et al., 

2014). 

18. Heijunka – é o nivelamento da produção em função da demanda. Permite 

trazer estabilidade para o processo de manufatura (TODOROVA; DUGGER, 2015); 

19. Controle estatístico de qualidade – Possui como objetivo acompanhar todo 

processo por meio de processos estatísticos das suas saídas, sendo possível separar as causas 

naturais das causas especiais para assim tomar decisões de mudanças (FRITZEN; SAURIN, 

2014; MACCARTHY; WASURI, 2002; TODOROVA; DUGGER, 2015) e; 

20. Jidoka (Autonomação) – esse termo é conhecido como automação com um 

toque humano e está compreendido em funções supervisoras nos equipamentos sendo 

possível paralisar a produção ou processo para prevenção de erros futuros (TODOROVA; 

DUGGER, 2015). 

Ainda de acordo com Womack e Jones (2004) e Karim e Arif-Uz-Zaman (2013), 

o sistema Lean Production oferece outras ferramentas que podem ser implantadas nas 

organizações, contudo, cada organização é única e adota formas de trabalhos singulares. A 

utilização e escolha dos tipos de ferramentas dependem de uma escolha que atenda os 

objetivos que cada organização almeja alcançar.   

Powell et al. (2013) retrata que a literatura não apresenta muitas pesquisas sobre 

modelos ou propostas para implantação do sistema Lean Production, no entanto, os autores 

apontam quatro estudos por seguirem um processo sequencial de implantação, tais como: 

Womack e Jones (1996) que traçam uma implantação por meio da aplicação de ferramentas 

necessárias para cada processo; Ahlström (1998) que sugere a aplicação de processos 

organizados de melhorias na produção; Hobbs (2004) que trata sobre um processo de análise 

prévia e a capacitação dos funcionários primeiramente para aplicação do sistema e; Bicheno e 

Holweg (2009) que discorre sobre a principais ferramentas que garantiam a minimização dos 

desperdícios. Ainda, Powell et al. (2013) apresenta neste mesmo estudo um modelo de 

implantação do sistema Lean Production combinado com a aplicação da metodologia ERP 

(Enterprise Resource Planning – em português planejamento de recurso corporativo). 

Sharma, Dixit e Qadri (2016) contradizendo Powell et al. (2013), citam que 

existem vários tipos de modelos, os quais têm sido apresentados para implantação do sistema 

Lean Production a fim de ajudar organizações e gestores. A maioria destes modelos estão 
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voltados para a análise de processo hierárquico, processo de rede analítica, modo de falha e 

análise de efeitos, e lógica fuzzy.   

Já Aguado, Alvarez e Domingo (2013) apresentam um modelo de implantação do 

sistema Lean Production para organizações com vistas a sustentabilidade e Salimi, Hadjali e 

Sorooshian (2012) descrevem e apontam as ferramentas mais utilizadas em uma organização 

automotiva como a base para a implantação.  

Para tanto, nesta dissertação foi selecionado para apresentação o estudo de Karim 

e Arif-Uz-Zaman (2013) que desenvolveram uma proposta para implantação do sistema Lean 

Production vislumbrando seu uso para qualquer tipo de organização. Esta proposta está 

baseada nos princípios fundamentais do sistema Lean, em indicadores de desempenho, e na 

redução de desperdícios. Tal modelo é representado pelos autores por meio de um 

fluxograma, elucidado na Figura 5.  

Este modelo de implantação consiste no desenvolvimento de alguns aspectos 

necessários para um bom desenvolvimento tratados de forma sequencial: 

Definição do sistema – para inicialização é necessário que a organização defina 

seus sistemas analisando seu tipo de produção, quantidade de produção, e a demanda 

solicitada. De acordo com Zarei, Fakhrzad e Paghaleh (2011) existem diferentes modos de se 

estabelecer o perfil do produto. Entretanto, a organização precisa realizar uma verificação 

primária da usabilidade de aplicação do sistema Lean. 

Equipe de trabalho responsável pelo Lean – com base nas políticas da empresa, é 

preciso ser constituída uma equipe, preferencialmente trabalhe com os processos produtivos, 

que ficará responsável pela implantação, desenvolvimento da cultura, e planejamento futuro 

do sistema Lean. Para Wan e Chen (2009), a primeira atividade deste grupo de gestão é 

receber treinamento para aprendizado da cultura Lean e demais métodos que as cercam. Este 

treinamento fornecerá conhecimento profundo sobre a determinação do príncipio Valor e de 

como isso precisará ser disseminado para todos os colaboradores da organização. Esta equipe 

construirá uma gestão personalizada para cada departamento com seus objetivos principais 

para administrar pessoas e recursos na implantação do método Lean. 

Indicadores de desempenho - a equipe Lean, depois de treinada e familiarizada 

com todos os aspectos do sistema, definirá com base no levantamento da produção e detalhes 

do processo mostrados no primeiro passo do fluxograma, os métodos de avaliação de 

desempenho. Para adoção dos métodos avaliativos, a organização pode desenvolver com base 

em seus processos, modos personalizados ou adotar métodos apresentados na literatura, como, 
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o modelo de equação estrutural proposto por Fullerton e Wempe (2009), que adotam critérios 

de diminuição de custos financeiros como resultados. Segundo Kuhlang et al. (2011) e Zarei, 

Fakhrzad e Paghaleh (2011), a grande parte de indicadores de desempenhos ou métodos de 

avaliação tratam em satisfazer o custo, qualidade, lead time, tempo de processo, e tempo de 

operações. 

 

Figura 5. Modelo de implantação do sistema Lean Production 

 
Fonte: Adaptado de Karim e Arif-Uz-Zaman (2013). 
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Mapa do processo - a próxima fase de implantação consiste na realização do 

mapeamento do processo. Dessa maneira, todo o processo de manufatura é visualizado, e por 

meio do mapeamento do fluxo de valor, controle visual e estudo de método é identificado a 

cadeia de valor. Com este mapa é possível verificar todas as atividades que agregam e não 

agregam valor dentro do processo e melhorar o desempenho por meio desse trabalho. 

Segundo Karim e Arif-Uz-Zaman (2013), uma ferramenta que pode ser aplicada quantas 

vezes for necessária é o ciclo PDCA (Plan, Do, Check, e Action – em português: Planejar, 

Fazer, Checar, e Agir). Esta fase do processo possibilita ajudar nas tomadas de decisões, pois 

permite a visão detalhada. 

Medição de desempenho - a principal parte desta proposta de implantação está na 

avalição de desempenho antes e depois da implantação do sistema Lean. Nesta etapa é 

necessário realizar medições de desempenho quanto à produtividade, eficiência, efetividade, 

relação de tempo e agregação de valor.  Com os resultados da medição é possível traçar as 

melhorias a serem aplicadas (métodos e ferramentas) e os desperdícios a serem removidos. 

Karim e Arif-Uz-Zaman (2013) propõe como ferramenta a Medição de Desempenho Contínua 

ou em inglês mais comumente conhecida CPM – Continuous Performance Measurement, que 

tem como objetivo medir a eficiência e a eficácia da produção por meio de frequências de 

entradas e saídas de produtos de um processo ou equipamento. 

Desenvolvimento do novo método – nesta fase são selecionadas as ferramentas e 

métodos a serem utilizados priorizando eliminar ou diminuir os desperdícios. Sugere-se 

selecionar ferramentas que causem total impacto ao serem implantadas, com análise da 

prioridade de produção. No entanto, é muito importante aplicar as ferramentas apropriadas no 

tempo certo e seguindo o orçamento previsto pela organização. Para Lewis (2000), cada 

organização é única, possuindo diferentes tipos de ambientes organizacionais e isso causa a 

realização de análises para que cada ferramenta seja implantada ou modificada de maneira a 

satisfazer os objetivos propostos. Esta fase contempla o terceiro princípio do Lean que se 

apoia no Fluxo Contínuo. De acordo com Wan e Chen (2009); Eswaramoorthi e Kathiresan 

(2011); Sánchez e Pérez (2011) as principais ferramentas que estão apoiadas no fluxo 

contínuo de produção são: autonomação, engenharia simultânea, balanceamento de produção, 

produção em células, sistema puxado de produção, SMED, controle visual, VSM, 

flexibilidade, processo de layout, JIT, 5S, TQM, TPM, poka yoke, e kanban.  
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Sistema de medição – nesta fase o processo já estar sendo realizado de forma 

puxada com base na demanda, com os desperdícios eliminados ou diminuídos o máximo 

possível. No final desta fase é definido o método de longo prazo que consiste no 

aperfeiçoamento contínuo dos métodos e ferramentas, e como último princípio do Lean a 

implantação do kaizen que sustenta a Perfeição constante de todo o sistema, processo e 

pessoas. 

 

3.1.3 Benefícios, dificuldades e fatores críticos para o sucesso 

 

O sistema Lean Production se destaca em ser um excelente método devido sua 

eficiência comprovada ao longo do tempo por meio das medições de desempenho 

apresentadas por empresas ou acadêmicos que pesquisam sobre este conceito (ANGELIS et 

al., 2011). 

Todo e qualquer tipo de método implantado em uma organização apresenta pontos 

de dificuldades, sejam estes em adotar novos critérios ou em mudar aspectos produtivos. 

Sobretudo, pode gerar benefícios e trazer ótimos resultados quando bem executados 

(SCHONBERGER, 2007). 

Para Lucato et al. (2014) e Gibbons et al. (2012), os benefícios na utilização do 

método consistem no impacto positivo no clima organizacional, no desempenho de equipes de 

trabalho por procurarem atingir um ideal, e melhoria na utilização da força de trabalho em 

conjunto. 

Segundo Borges, Oliveira e Oliveira (2013), Dumitresco e Dumitrache (2011), e 

Laureani e Antony (2011) o sistema proporciona melhoria de qualidade, tanto nos meios 

produtivos quanto para as pessoas, pois tem como um dos princípios o aperfeiçoamento 

constante de todo o processo. Dentre outros fatores, é responsável por influenciar diretamente 

na redução dos desperdícios no fluxo do processo, redução de lead time, aumento da 

produtividade, e ganho de eficiência produtiva. 

Já para Chiarini e Vagnoni (2014) o sistema garante uma redução de custos 

melhorando a lucratividade e a competitividade das organizações. 

Quando se trata dos pontos negativos, de acordo com Bastos e Chaves (2012), um 

ponto de extrema dificuldade em se trabalhar com o método Lean, está alçado na forte 

resistência a mudanças das pessoas de uma organização. Isso pode ocorrer devido a força 

contida dentro da empresa em sistemas antigos e existentes em seus meios. 
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Costa, Reis e Milan (2015) apontam que os principais pontos críticos para a 

execução do sistema Lean Production se encontram divididos em quatro fatores tais como: 

liderança e gestão; finanças; habilidades e competências e; cultura organizacional. Dentre 

esses, os fatores de liderança e gestão apresentam-se como importantes quesitos, pois estão 

ligados diretamente com a valorização da força de trabalho e a motivação necessária para 

cumprir objetivos propostos.  

Saurin, Ribeiro e Marodin (2010) apresentaram em seu estudo que as principais 

dificuldades na implantação do sistema Lean dentro das indústrias brasileiras se condizem 

como a falta de foco, falta de comprometimento dos colaboradores, falta de recursos 

financeiros para apoiar as mudanças necessárias para implantação, e a não construção de 

objetivos claros a serem atingidos. 

Ao analisar um método para ser implantado outro aspecto muito importante está 

concentrado nos Fatores Críticos para o Sucesso (FCS), que podem ser definidos como 

elementos-chaves que ao serem bem executados garantem o desenvolvimento de uma 

organização (NASLUND, 2013). 

Al-Najem, Dhakal e Bennett (2012) desenvolveram um estudo onde foi analisado 

que os fatores críticos para uma efetiva implantação do método Lean Production estão 

diretamente ligados com o compromisso e responsabilidade dos colaboradores, na crença do 

sistema apoiados pela liderança, no envolvimento de todos os colaboradores para com o 

processo de adoção do método, na aceitação de mudanças, e com uma definição clara dos 

objetivos a serem alcançados. 

Corroborando, Netland (2015) aponta que os FCS da implantação e execução do 

sistema Lean Production estão centrados na clareza da transmissão dos objetivos, no 

treinamento para compreensão do método para os colaboradores e no desenvolvimento do 

trabalho em equipe. 

Já para Hibadullah et al. (2014) os FCS do sistema Lean Production têm sido 

amplamente estudado por diversas áreas do conhecimento para determinar os fatores-chaves 

que são essenciais para o sucesso de tais técnicas. Em seu estudo o autor cita que os FCS 

estão apoiados em se fazer uma gestão eficiente da cadeia, no envolvimento dos funcionários 

com a adoção de um novo método, em conseguir realizar de maneira eficaz a técnica JIT, em 

manter sempre o foco no cliente, e controlar o processo de produção estatisticamente.  

Sobretudo, de acordo com Saurin, Ribeiro e Marodin (2010) e Lewis (2000), cada 

organização possui diferentes aspectos e particularidades dos seus negócios. Dependendo do 
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tipo de setor, o processo produtivo pode ser muito complexo e árduo, sendo necessário muito 

estudo, tempo, e recursos financeiros para se colocar a metodologia em prática. 

 

3.2 World Class Manufacturing  

 

3.2.1 Origem, princípios e definições 

 

O termo World Class Manufacturing (WCM) - em português Manufatura de 

Classe Mundial, foi cunhado em 1984 por dois autores americanos Hayes e Wheelwright 

(1984) que propuseram um novo método com base voltada para os princípios do STP, JIT e 

TQC. Esse novo método descrevia as capacidades desenvolvidas por empresas japonesas e 

alemãs que detinham um nível superior de produção e um ótimo desempenho global quando 

comparadas a outras indústrias. O termo Classe Mundial surgiu porque estas organizações 

estavam associadas com um desempenho de excelência mundial, o que resultou em adjetivá-

las como tal. 

 O método WCM ganhou maior popularidade ao ser reinterpretado e aperfeiçoado 

por Schonberger (1986) dois anos mais tarde com seu livro World Class Manufacturing - The 

lesson of simplicity applied (Manufatura de Classe Mundial - A lição de simplicidade 

aplicada) onde apresentou ao mundo estratégias de gestão voltada na aplicação de processos e 

ferramentas que uma organização necessita para conseguir atingir altos níveis de desempenho.  

A filosofia do método WCM está baseada em conceitos de zero desperdício, zero 

quebra, zero defeito, e zero estoque. Tal estratégia visa que as organizações busquem 

minimizar os custos de suas atividades, aumentando sua excelência e, consequentemente, a 

competitividade entre os setores (SCHONBERGER, 1986).  

De acordo com Felice, Petrillo e Monfreda (2013), os princípios fundamentais que 

constituem a origem do WCM estão ligados com: o envolvimento das pessoas para a 

mudança, a prevenção de acidentes, a importância da demanda para a criação e fabricação de 

um produto, o respeito com as normas da organização, a preocupação com o meio ambiente, a 

eliminação dos desperdícios, a visibilidade de falhas, e a busca pela melhoria contínua. 

Segundo Hosseine et al. (2012), para uma organização ser classificada com um 

desempenho de classe mundial por meio da aplicação da WCM, são necessários algumas 

atribuições importantes tais como: tornar-se um fabricante de sucesso a nível global; possuir 

uma visão global do produto com vistas as demandas de cada país ou mercado; reconhecer o 
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ambiente comercial e de livre concorrência; interpretação correta das taxas e impostos 

nacionais e de exportação, possuir uma visão de futuro; conhecimento estratégico de 

marketing, fluência em inglês e idiomas necessários onde se atua; e conhecimentos sobre as 

diferentes culturas onde pretende oferecer seu produto.  

 

3.2.2 Pilares técnicos de sustentação da WCM e implantação do método 

 

O método WCM é constituído por dez pilares os quais apresentam inter-relações. 

Estes pilares devem ser sustentados por meio do emprego de ferramentas já existentes, 

normalmente aplicadas pelas estratégias administrativas Lean Production, Seis Sigma, TQC, 

entre outras. Tais pilares estão também relacionados com os processos organizacionais e 

permitem que uma organização alcance uma ordem de classe mundial (CHIARINI; 

VAGNONI, 2014; BORGES; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2013; GAJDZIK, 2013; ZIMWARA 

et al., 2012; SCALERA, 2011).  

Estes pilares, demonstrados na Figura 6, são nomeados da seguinte maneira: 

Segurança do Trabalho; Desdobramento de Custos; Melhoria Focada; Atividades Autônomas; 

Manutenção Profissional; Controle de Qualidade; Logística; Gestão Antecipada; Gestão de 

Pessoas; e Meio Ambiente (PALUCHA, 2012). 

 

Figura 6. Representação dos pilares de sustentação do método WCM 

 
Fonte: Adaptado de Palucha (2012). 
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Segundo Felice, Petrillo e Monfreda (2013), os pilares técnicos de sustentação do 

método WCM servem de base para desenvolvimento de aplicação do método dentro das 

organizações. Estes permitem a identificação do problema, a identificação das perdas, quais 

métodos e ferramentas deverão ser empregados, e o controle eficiente dos resultados obtidos.  

Os pilares podem ser compreendidos nas divisões dentro das organizações que 

necessitem melhorar seu desempenho. Dessa maneira, são considerados os aspectos principais 

que devem receber melhorias contínuas a fim da obtenção de eficiência máxima de todo um 

processo (PALUCHA, 2012). 

O Quadro 3 descreve os objetivos de cada pilar de sustentação os quais devem ser 

foco das organizações para o alcance de uma ordem de classe mundial. 

 

Quadro 3. Pilares de sustentação do WCM 

Pilares Significado 

Segurança do 
trabalho 

  Tem como finalidade a melhoria contínua da segurança no ambiente organizacional por 
meio da observação, análise detalhada e eliminação de causas que possam gerar acidentes. 
Os indicadores para medir os acidentes de trabalho são: taxa de frequência (n° de 
acidentes/hora trabalhada) e taxa de gravidade (n° de dias perdidos/hora trabalhada). Com a 
implantação deste pilar é possível reduzir o número de acidentes, desenvolver um sistema de 
prevenção, otimizar o modo de trabalhar e melhor desempenho de atividades específicas no 
trabalho; 

Desdobramento 
de custos 

  A finalidade deste pilar é a redução de resíduos que geram desperdícios. É necessário o 
desenvolvimento de um programa para identificação dos principais itens de perda, 
quantificação dos benefícios econômicos esperados, e gerenciamento de tarefas de gestão. 
Este pilar garante a economia de recursos financeiros; 

Melhoria 
focada 

  Objetiva reduzir as tarefas que possuem ineficiência com a eliminação de atividades que não 
apresentam valor (mão de obra ou maquinário). Para tanto deve ocorrer a realização de 
análises para encontrar as atividades desnecessárias e o desenvolvimento de profissionais e 
equipamentos. Deve-se possuir a capacidade de treinamento de todos os níveis 
organizacionais e o conhecimento de técnicas estatísticas. Como benefícios este pilar 
contribui para a rapidez e agilidade nos processos; 

Atividades 
autônomas 

  Tem como objetivo melhorar o sistema de produção com foco nos equipamentos. É 
necessária a realizações de manutenções técnicas para prevenção com foco nas deteriorações 
dos equipamentos. Para tanto, deve-se desenvolver uma cooperação entre os operadores de 
máquinas e o pessoal da manutenção. Este pilar permite uma ótima conservação e utilização 
dos equipamentos; 

Manutenção 
profissional 

  Aumenta a eficiência das máquinas por meios de análises de falhas técnicas. As principais 
atividades neste pilar são o controle e análise das principais falhas e a qualificação dos 
colaboradores com relação ao uso dos equipamentos Visa a confiabilidade, reduzindo custos 
de futuras manutenções e está bastante ligado com o pilar anterior; 

Controle de 
qualidade 

  O objetivo deste pilar é garantir a qualidade dos produtos produzidos para os clientes finais. 
Deve-se identificar onde acontecem as falhas de produção e dessa forma atacar essas perdas 
para que sejam eliminados os processos de inspeções em produtos acabados. O 
desenvolvimento deste pilar busca que o processo seja capaz de produzir apenas produtos 
que cumpram as especificações; 

Logística 

  Este pilar objetiva criar condições favoráveis para o fluxo de materiais entre organizações e 
os fornecedores, reduzir o número de estoque de produtos, e minimizar o deslocamento. É 
necessária uma eficiente gestão de estoques, e a utilização de ferramentas como JIT. Para 
tanto a integração com os setores de compras e vendas da organização deve ocorrer para que 
se não haja falhas. Proporciona a economia de recursos financeiros, de espaço, e de 
problemas com produtos que possuem data de validade; 
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Gestão 
Antecipada 

  A finalidade deste pilar é colocar em prática os projetos e instalações previstas, comumente 
ligadas ao desenvolvimento de novos produtos ou transformações destes. Consiste na 
realização de estudos futuros para mudança ou adaptação de equipamentos, treinamento de 
pessoal. Este pilar permite atingir rapidez nos processos, qualidade elevada, custo mínimo, 
redução de tempo, flexibilidade, segurança e confiabilidade; 

Gestão de 
pessoas 

  Tem como objetivo garantir a alocação de cada colaborador em seu posto de trabalho com 
vistas a formação, competência e qualificações adequadas. Elaboração de um sistema 
estruturado para analisar as competências e habilidade de cada colaborador apoiando o 
capital intelectual, potencial e carreira de trabalho. Evita a quebra ou manuseio incorreto de 
equipamentos e desenvolve os funcionários; 

Meio ambiente 

  Objetiva cumprir as legislações ambientais preocupando-se com a redução do impacto 
causado ao meio ambiente e todos os aspectos legislações trabalhistas para melhoria 
contínua do ambiente organizacional. Implantação de certificados ambientais, identificação 
de riscos e prevenção de acidentes. Este pilar melhora o ambiente organizacional, garante 
melhor segurança e direitos do trabalhador, e aponta a preocupação socioambiental de cada 
organização.  

Fonte: Adaptado de Palucha (2012). 
 

De acordo com Hayes e Wheelwright (1984), o método WCM possui seis 

características que devem ser priorizadas pelas organizações que visam adotar tal método: (i) 

qualificação dos colaboradores e os recursos disponíveis; (ii) gestão de competência técnica; 

(iii) a busca pela qualidade, (iv) o envolvimento dos colaboradores; (v) a reconstrução e 

desenvolvimento da engenharia de produção e; (vi) a melhoria incremental. 

Corroborando, Yamashina (2000) trata que inicialmente para implantação é 

necessário: identificar o problema, identificar a perda, definir o método que será adotado para 

restauração, e controlar os resultados. Contudo, todos os métodos a serem aplicados devem 

estar intrinsicamente apoiados em satisfazer os pilares técnicos de sustentação da WCM.  

Em fato, muitas organizações direcionam seus esforços em trabalhar o pilar do 

Controle da Qualidade, pois este quesito desenvolve a alta qualidade dos produtos com foco 

na melhoria de equipamentos, ou a forte conscientização dos colaboradores em aprimorar o 

modo de produção (XIE, 2014; PALUCHA, 2012). 

Estes pilares estão condicionados a cada tipo de ferramenta adotada, uma vez que, 

diferentes métodos englobam aspectos direcionados as suas condições. Como exemplo, ao se 

aplicar a ferramenta de dispositivos de controle poka-yoke no processo, este estará 

condicionado a melhorar o pilar Controle de Qualidade, Gestão Antecipada, e Atividades 

Autônomas (MURINO et al., 2012; OKHOVAT et al., 2012). 

De acordo com Hosseine et al. (2012), a literatura não apresenta um vasto número 

de pesquisas que sugerem modelos de implantação da WCM devido a amplitude do método. 

Por ser necessário trabalhar diversos setores dentro de uma organização para a execução do 

método, muitos modelos de implantação tratam estrategicamente em focar pilares específicos 

e que trarão resultados em um curto período de tempo. Isso ocorre no estudo de Oliveira et al. 
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(2015), onde é descrito de maneira sistêmica os processos para implantação do pilar Melhoria 

Focada.   

Já Okhovat el al. (2012) apresenta em seu estudo uma proposta para sustentação 

dos pilares da WCM com a utilização de ferramentas das metodologias Seis Sigma, TQM e 

Lean Production. Para tanto, os autores analisam as principais ferramentas de cada estratégia 

e propõe sua utilização para cada etapa da implantação. 

 Corroborando os autores Ng e Hung (2001) desenvolveram um modelo de 

implantação com foco na redução de custos e em melhorar a qualidade por meio de sete 

abordagens consideradas como estratégicas, tais como: gestão das abordagens definidas, 

gestão da produção, organização, capacidade produtiva, mensuração de desempenho, gestão 

do capital humano, e desenvolvimento tecnológico. 

Sobretudo, para o presente estudo, foi adotado para demonstração a proposta de 

Murino et al. (2012), que em seu estudo descreve um modelo de implantação da WCM 

(Figura 7)  para as organizações. 

 

Figura 7. Processo para implantação da WCM 

 
 

Fonte: Adaptado de Murino et al. (2012). 
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O modelo de Murino et al. (2007) é apresentado como um fluxograma que tem 

como priorização melhorar dois aspectos principais voltados para: (i) a forma de trabalho das 

pessoas e; (ii) a melhoria dos equipamentos. Entretanto, o principal problema da aplicação do 

método WCM se dá na escolha de sequência ou na prioridade de quais pilares serão 

trabalhados inicialmente. Nesta proposta o autor sugere o uso de ferramentas do Sistema Lean 

Production e suas aplicações em uma sequência de pilares pré-definidos e considerados mais 

importantes no processo de adoção do método. 

Para implantação do método de Murino et al. (2012), o primeiro passo consiste na 

realização de uma Análise dos Sistemas e Técnicas Atuais para voltá-los para a aplicação ou 

adaptação das ferramentas do sistema Lean Production.  

Em seguida, o primeiro pilar da WCM a ser trabalhado deve ser o Desdobramento 

de Custos, devido este estar ligado com a diminuição de gastos das organizações, e a redução 

ou eliminação de desperdícios. O pilar Desdobramento de Custos requer a maior participação 

de colaboradores de diferentes áreas como: produção, manutenção, logística, e controle de 

qualidade.  

Neste pilar Desdobramento de Custos, os autores Murino et al. (2012) tratam que 

as perdas devem ser identificadas e separadas por categorias. Estas categorias são constituídas 

como: 

1. Pessoas – consiste nas perdas das atividades que não agregam valor, 

balanceamento de produção, e despreparo de pessoal por falta de treinamento; 

2. Equipamentos – está ligado nas perdas causadas por configuração de máquinas 

realizadas de maneira errada ou causadas por equipamentos desregulados; 

3. Produtos – são as perdas geradas por falta de matéria-prima suficiente e peças 

advindas de fornecedores com defeito e; 

4. Metodologias – perdas por falta de padronização ou a utilização de sistemas de 

melhoria contínua.  

Identificando-se as perdas, verifica-se qual é a maior prioridade (categoria) que 

deve ser focada. Esta prioridade é escolhida com base na quantidade de geração de perdas 

sofridas. Por exemplo, se as maiores perdas estiverem ligadas com tempo de inatividade, ou o 

setup dos equipamentos, a categoria Equipamentos necessita ser priorizada.  

Com base nesta definição de prioridades e nesta interligação de categoria e perda, 

é importante iniciar atividades de mudança na forma de trabalho dos colaboradores (abertura 
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do pilar Atividades Autônomas e Manutenção Profissional) para a correção das atividades que 

não agregam valor ou aplicação nos equipamentos atividades de manutenção autônoma e 

manutenção profissional para reduzir as perdas causadas por falhas (abertura no pilar 

Manutenção Profissional), e interrupção pelo tempo de setup.  

Para reduzir as perdas da categoria Produtos, é necessária a abertura do pilar 

Logística e Serviços Customizados. Já para as perdas relacionadas com a categoria 

Metodologias, deve-se trabalhar o pilar Melhoria Focada (MURINO et al., 2012). 

Os pilares Atividades Autônomas e Manutenção Profissional são responsáveis por 

desenvolver ciclos de inspeções e manutenções frequentes nos equipamentos que ajudam na 

redução de eventuais problemas.  

O pilar Logística e Serviços Customizados possuem como foco a entrega correta 

de materiais no tempo e quantidade certa e com a qualidade necessária. Por final o pilar 

Melhoria Focada, providencia ferramentas fundamentais para redução de todas as atividades 

que não agregam valor, dentre estas a implantação de ferramentas como Kaizen, 5S, Kanban, 

Poka-yoke, SMED, JIT, entre outras.  

No entanto, todos estes processos envolvem a utilização do pilar Gestão de 

Pessoas que deve visar o treinamento dos colaboradores e definição dos responsáveis pela 

implantação de cada processo, bem como a explicação da execução e a definição clara dos 

objetivos da WCM na organização (VINODH; SOMANAATHAN; ARVIND, 2013; 

PALUCHA, 2012; MURINO et al., 2012, SHINGO, 2000). 

De acordo com Murino et al. (2012), é importante realizar um mapeamento das 

habilidades ou competências dos colaboradores na busca de formação de grupos de trabalhos 

específicos e um sistema para avaliação de ideias que contribuam para a melhoria. Nesse 

sentido, os colaboradores devem ser envolvidos em trabalhar de forma segura, prezando pela 

prevenção de acidentes ou incidentes que possam comprometer equipamentos, e com isso é 

aberto o pilar Segurança no Trabalho.  

Depois ter aberto todos os pilares com base no fluxograma, é necessário a 

realização de uma análise do novo sistema em andamento. Com os resultados desta análise, 

pode-se novamente refazer o processo em busca de falhas e aplicar recursos no alcance da 

melhoria, ou deve ser aberto o pilar Controle de Qualidade. Este pilar busca a qualidade dos 

produtos com foco no cliente final e na conscientização dos colaboradores quanto à prestação 

de serviços eficientes. O pilar Controle de Qualidade quase sempre está ligado com a 
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aplicação do Kaizen, que prioriza a busca pela perfeição do sistema (FAHMI; HARYONO; 

FATHONI, 2015; MURINO et al., 2012). 

O modelo de Murino et al. (2012) demonstra-se eficiente para organizações que 

possuem o sistema Lean Production em execução, contudo, não apresenta a abertura de todos 

os pilares da metodologia WCM tais como: Melhoria Focada, Gestão Antecipada e Meio 

Ambiente. Esse aspecto pode sujeitar a uma empresa a possuir não conformidades quando 

analisados os pilares de maneira singular. 

 

3.2.3 Benefícios, dificuldades e fatores críticos para o sucesso 

 

Na literatura encontram-se diversos estudos que tratam dos benefícios e das 

dificuldades na utilização do método WCM em diferentes tipos de organizações.  

As vantagens competitivas apontadas a uma organização que atinja uma ordem de 

classe mundial destacam pontos como: melhoria da rentabilidade, treinamento, 

desenvolvimento de produtos, melhor qualidade, reação rápida em relação aos concorrentes, 

programas de produção, atenção às necessidades dos clientes, preços razoáveis, devido 

entrega, flexibilidade, gestão da qualidade, redução da oferta de bens, custo de produção, 

inovação, estratégia, sistemas e estruturas, a prestação de contas, medição de desempenho, 

valores e objetivos fundamentais, a cultura e concorrentes (BORGES; OLIVEIRA; 

OLIVEIRA, 2013; BURCHER; STEVENS, 1996; EDOSOMWAN, 1996; GAJDZIK, 2013; 

HOSSEINIE et al, 2012; NG; HUNG, 2001; PALUCHA, 2012; SCHONBERGER, 1986). 

Para Murino et al. (2012) e Haleem et al. (2012), a aplicação do método WCM 

além de proporcionar que uma organização seja competitiva em nível global, oferece uma 

série de fatores que geram excelentes resultados, tais como: eliminação de tempos 

desnecessários, controle eficiente de inventários, controle preventivo dos equipamentos, 

rapidez nos processos, melhor gestão de pessoas, e redução de tempo de espera do cliente. 

Chiarini e Vagnoni (2014) retratam que o emprego para o alcance de uma classe 

mundial está diretamente relacionado com a redução de custos. O emprego de técnicas causa a 

padronização dos processos garantindo uma máxima eficiência de todo um sistema em 

andamento dentro de uma organização. 

De acordo com Xie (2014), o método WCM quando bem implantado melhora o 

desempenho dos colaboradores devido à disseminação de responsabilidade individual, ajuda a 
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equipe a trabalhar em conjunto por definir objetivos claros e consistentes, e mostra onde estão 

instalados os pontos fracos a serem combatidos. 

Quando retratada as dificuldades, Xie (2014) aponta que os problemas estão 

inseridos na implantação do método. A adoção de outra metodologia, como metas de curto e 

longo prazo a serem alcançadas podem causar estresse e uma má contribuição dos 

colaboradores. Outro aspecto se dá quando acontece uma comunicação ineficiente entre as 

divisões hierárquicas, causando muitos erros. 

Já Murino et al. (2012) destacam que é muito difícil para uma organização 

conseguir a máxima excelência em todos os pilares de sustentação da WCM. Para tanto, deve-

se desenvolver os pilares de forma sequencial a se atingir a eficiência máxima um a um. 

Quando isso se dá por completo esta empresa terá atingido uma ordem de classe mundial. 

Quando exposto os FCS, os autores Hallem, Qadri e Kumar (2012) retratam que 

existe um grande número de fatores que influenciam o método WCM. Em sua pesquisa foi 

reunida uma equipe experiente composta por funcionários de organizações com foco na 

execução do método WCM, e acadêmicos pesquisadores sobre o tema. Foi realizado um 

brainstorm onde por meio deste foi identificado que a satisfação dos clientes, a gestão da 

saúde dos colaboradores, o gerenciamento das informações, a gestão de competências, o 

controle de redução dos desperdícios, a flexibilidade dos sistemas de produção e sua 

integração tecnológica, a adequação da gestão da qualidade e uso dos dispositivos poka-yoke, 

a melhoria contínua do processo, a gestão das recompensas e incentivos, e por final a 

capacidade de resposta da cadeia de abastecimento são os principais FCS da implantação e 

desenvolvimento do método WCM. 

Já para Xie (2014), os FCS estão ligados no planejamento de implantação, na 

constituição de pessoas responsáveis em coordenar todo o processo, em apresentar uma visão 

clara das estratégias a serem utilizadas e nos objetivos que se pretende alcançar, no 

treinamento e desenvolvimento de todos os colaboradores, na descentralização hierárquica e 

na motivação de todos envolvidos. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Nesta parte da presente pesquisa são apresentados os resultados e suas 

respectivas análises. Para tanto, o Item 4 foi dividido em três partes para melhor apresentação. 

A primeira parte trata das inter-relações que as duas temáticas possuem diante da 

fundamentação conceitual. A segunda apresenta cada unidade de pesquisa e discorre sobre as 

análises realizadas. Por último a terceira parte realiza uma análise comparativa dos casos 

vislumbrando o conteúdo acerca do embasamento teórico. 

 

4.1 Inter-relações conceituais do sistema Lean Production e do método WCM 

 

Ao analisar a interligação entre os conceitos do sistema Lean Production e do 

método WCM, os primeiros aspectos a serem notados são as características de origem.  

O nascimento das duas abordagens se deu devido o estudo dos excelentes níveis 

de capacidade produtiva das indústrias automotivas. O sistema Lean Production, sinônimo do 

STP, nasceu ao discutir as ferramentas aplicadas por empresas do oriente, principalmente 

desenvolvidas pela indústria automotiva Toyota. Já o método WCM, surgiu por meio da 

aplicação de ferramentas do STP e tratava do excelente desempenho competitivo de nível 

global das indústrias automotivas japonesas e alemãs (WOMACK; JONES; ROOS, 1990; 

HAYES; WHEELWRIGHT, 1984; SCHONBERGER, 1986). 

Ao realizar uma comparação com vistas aos três níveis organizacionais 

(estratégico, tático e operacional) verifica-se também uma interligação entre os dois métodos, 

que estão compreendidos como: 

1) Nível estratégico – o sistema Lean Production tem como filosofia a 

identificação e minimização ou eliminação progressiva das fontes de desperdícios. Esta 

minimização ou eliminação dos desperdícios são cruciais para que as empresas otimizem seus 

processos e eliminem tempos e tarefas que não agregam valor (VINODH; 

SOMANAATHAN; ARVIND, 2013). O modelo de WCM também baseia sua filosofia em 

conceitos como: zero desperdício, zero quebra, zero defeito, e zero estoque (BORGES; 

OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2013; SCALERA, 2011). Tal estratégia visa que as organizações 

busquem minimizar os custos de suas atividades, aumentando sua excelência e, 

consequentemente, a competitividade entre os setores (GAJDZIK, 2013; SOUZA; LIMA, 

2003). 
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2) Nível tático – Para o sistema Lean Production as ações táticas passam por meio 

da identificação das atividades que agregam e não agregam valor e, do estudo e determinação 

do (i) valor, a partir da visão do cliente e de suas necessidades, sendo então determinadas as 

atividades necessárias para ofertar o produto ao cliente, com o menor nível de desperdício, 

por meio da definição da (ii) cadeia de valor. Busca-se então a fabricação do produto usando 

de um (iii) fluxo contínuo disparado apenas quando o cliente efetua o pedido. Ou seja, usando 

de uma (iv) produção puxada. Em quinto e último, vem o princípio fundamental que é a (v) 

perfeição do sistema (CALARGE et al, 2012; LUCATO et al, 2014). Quanto ao modelo 

WCM, para Yamashina (2010), este é um processo dividido em quatro etapas: identificar o 

problema, identificar a perda, definir o método que será adotado para restauração e controlar 

os resultados. 

3) Nível operacional – No ambiente fabril, o estudo e a melhora dos processos 

produtivos para o sistema Lean Production está amparado em um conjunto de técnicas e 

ferramentas que auxiliam a organização a aprimorar o desempenho, a eficácia operacional, e 

para isso necessitam ser bem definidas e escolhidas (KARIM; ARIF-UZ-ZAMAN, 2013). Ao 

longo dos anos, estas técnicas e ferramentas, segundo Bhamu (2014), foram sendo 

aperfeiçoadas e novas sendo criadas, porém sempre tendo conceitos altamente inter-

relacionados, e com a finalidade de redução dos desperdícios. No método WCM, a execução 

compreende a melhoria do desempenho organizacional em 10 pilares que se relacionam com 

o processo de fabricação, sustentam e permitem uma organização alcançar um desempenho de 

ordem mundial (GAJDZIK, 2013; ZIMWARA et al., 2012; PALUCHA, 2012).  

Quando checado a base teórica levantada para o desenvolvimento da presente 

pesquisa nota-se que vários autores discutem as duas temáticas em seus diferentes níveis 

organizacionais (Quadro 4).  

Por meio do Quadro 4, percebe-se que os autores têm dado maior foco em suas 

pesquisas na abordagem no que tange o nível operacional dentro das unidades de pesquisa. 

Isto pode estar atrelado pela hipótese de que existe uma diversidade de técnicas e ferramentas 

expostas nos meios empresarias. Outro ponto a supor é que tal fato ocorre devido à 

complexidade que algumas ferramentas ou técnicas possuem para sua execução, isso contribui 

com a necessidade de se obter uma melhor compreensão nos meios acadêmicos.  
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Quadro 4. Abrangência de estudos por autores dos níveis organizacionais 

Autores (ano de publicação) 
Níveis 

Estratégico Tático  Operacional 

Feld (2001) X X X 

Scalera (2011) X     

Zimwara et al. (2012)   X X 

Palucha (2012)   X X 

Calarge et al. (2012)   X   

Vinodh; Somanaathan; Arvind (2013) X     

Borges; Oliveira; Oliveira (2013); X     

Karim; Arif-Uz-Zaman (2013)   X X 

Gajdzik (2013) X X X 

Sukarma; Azmi; Abdullah (2014)   X X 

Xie (2014)  X   X 

Chiarini; Vagnoni (2014) X   X 

Lucato et al. (2014)   X   

Oliveira et al. (2015) X   X 

Marodin et al. (2015)     X 

Todorova; Dugger (2015)   X X 

Netland (2015) X     

Digalwar; Jindal; Sangwan (2015) X X X 

Sharma; Dixit; Qadri (2016) X X X 

Frequência % 53 58 68 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tal suposição pode estar amparada pela indicação de Gonçalves, Santos e Gohr 

(2013), que destacam que as técnicas e ferramentas do sistema Lean Production têm sido 

alvos de estudos por diversos pesquisadores ao longo do tempo. O processo de utilização das 

técnicas e ferramentas consegue trazer resultados de curto prazo para as organizações, no 

entanto, a falta de estudo das teorias e ações a serem aplicadas possui um importante peso 

para uma boa execução, pois quando bem planejados a eficiência é aumentada.   

Ainda com relação ao Quadro 4, nota-se que os estudos abordam com menor 

ênfase o nível estratégico e tático. Tal fator pode impactar no planejamento organizacional, 

uma vez que o nível estratégico aponta ao direcionamento a ser conduzido pela organização e 

o nível tático irá conduzir os desdobramentos entre os diversos departamentos tornando-o 

executável. Tal fator por trazer dificuldades as organizações para transpassarem os Fatores 

Críticos de Sucesso. 

Outra análise possível a partir do Quadro 4, diz respeito a abrangência dos níveis 

organizacionais nos estudos conduzidos pelos autores. Nota-se, por meio da Figura 8, que 
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44% das publicações tratam sobre as temáticas Lean Production e WCM em relação a apenas 

um nível organizacional. Outros 37% discutem as temáticas com vistas em dois níveis, e 

apenas 21% correlaciona os três níveis.   

 

Figura 8. Percentual de autores pesquisando por nível organizacional 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Dos estudos que abordam os três níveis organizacionais (a minoria, com 21%) 

nota-se que estas possuem foco teórico, como o livro de Feld (2001), que apresenta a origem 

do sistema Lean Production, as ferramentas e técnicas, e como implantar em uma 

organização. 

Com relação aos estudos que abordam dois ou três níveis organizacionais, pode-se 

efetuar uma análise mais detalhada, como apresentado na Figura 9. 

Nota-se que dos estudos que abordam dois níveis organizacionais (37% das 

publicações) em todas ocorre o envolvimento do nível operacional, ora relacionando com o 

nível estratégico (em 11% das publicações) ora com o nível tático (26% das publicações). Tal 

ponto pode causar uma dificuldade na compreensão de como utilizar as teorias pois tal 

aspecto torna o estudo fragmentado.  

Dos estudos que abordam dois níveis operacionais, apresentam em sua maioria 

(26%) o foco nos níveis tático e operacional. Para Gajdzik (2013) e Lucato et al. (2014), o 

nível tático dentro das organizações está compreendido nas ações que serão tomadas para 

melhorar o desempenho operacional, com vistas principalmente aos processos. Para melhorar 
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tais aspectos, os autores utilizam nas aplicações de técnicas ou ferramentas, que estão 

associadas ao nível operacional. 

 

Figura 9. Percentual de abrangência das pesquisas pelos níveis organizacionais 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Já com relação as publicações que abordam apenas um nível organizacional (44% 

das publicações), 21% abordam o nível estratégico, 11% o nível tático, e 11% o nível 

operacional. 

O fato das pesquisas que tratam apenas do nível estratégico pode ser justificado 

por meio de pesquisas como de Borges, Oliviera e Oliveira (2014) que demonstram a 

implantação de um pilar de sustentação do método WCM, e Vinodh, Somanaathan e Arvind 

(2013) que discutem o mapeamento de valor nas organizações que utilizam o sistema Lean 

Production. Tais estudos estão alçados nas teorias das duas temáticas por tentarem 

desenvolver meios para implantação ou utilizados de processos. Já o nível tático apresenta 

11%, sendo analisado as ações que uma empresa realizou para alcançar certos resultados. O 

estudo de Lucato et al. (2014) apresenta um modelo de avaliação de desempenho das práticas 

enxutas sendo necessário a identificação das ações táticas tomada pelas organizações. Por 

final, 11% dos estudos apresentam foco apenas no nível operacional, podendo ser retratado o 

estudo de Xie (2015) que discute as técnicas e ferramentas utilizadas no estágio inicial para 

implantação do método WCM. 

Nota-se dentro desta análise que dentre os três níveis organizacionais, o nível 

operacional encontra-se como um importante ponto de integração entre as duas estratégias 
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administrativas, pois o WCM utiliza-se de técnicas e ferramentas, comumente indicadas para 

a implantação do sistema Lean Production para atingir um desempenho de classe mundial 

(PALUCHA, 2012). 

Nesse sentindo, Leite e Satolo (2016) apresentam um estudo pioneiro conduzido 

por meio de uma survey com mais de cem pesquisadores da área de Engenharia de Produção e 

Administração. O objetivo desta pesquisa foi interligar como as técnicas e ferramentas do 

sistema Lean Production podem auxiliar o desenvolvimento ou a execução do método WCM. 

Como resultado, foi desenvolvido pelos autores o Quadro 5 demonstrando a correlação das 

principais técnicas e ferramentas do sistema Lean Production com os pilares de sustentação 

do método WCM sendo grafado para cada pilar do método WCM em verde as cinco técnicas 

ou ferramentas mais indicadas para melhoria organizacional e em vermelho, as cinco menos 

indicadas técnicas e ferramentas. 

O Quadro 5 apresenta que alguns pilares de sustentação do método WCM 

possuem pouca ou nenhuma inter-relação com as ferramentas do sistema Lean Production 

evidenciadas. Contudo, os outros pilares apresentam uma situação totalmente inversa e com 

forte ligação entre várias ferramentas.  

Os resultados identificados por Leite e Satolo (2016) demonstram de modo geral, 

que as técnicas e ferramentas do sistema Lean Production possuem alto grau de sinergia para 

auxiliar na melhoria dos pilares da WCM. Algumas técnicas e ferramentas possuem uma 

maior frequência de indicação para uso em diversos pilares, como: mapeamento do fluxo de 

valor, manutenção produtiva total, 5s, trabalho padronizado e kaizen. Isto demonstra que o 

uso destas técnicas e ferramentas ao implantar em seu ambiente organizacional, podem trazem 

impactos positivos a organização em diversos pilares. 

No contraponto, outras técnicas e ferramentas foram indicadas com menor 

frequência para auxiliar os pilares da WCM, como por exemplo, força de trabalho 

multifuncional, tecnologia de grupo e nivelamento da produção. No entanto, isso não traz um 

demérito a técnica ou ferramenta, apenas que esta trará um menor impacto a organização 

como um todo ao ser implantada.  
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Quadro 5. Incidência de correlação entre as técnicas e ferramentas do sistema Lean Production e o método 

WCM (valores em %) 

Técnicas e ferramentas do sistema Lean 

Production 

Pilares do método WCM 
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Mapeamento do fluxo de valor (VSM – Value Stream 

Mapping) 
34 57 62 33 22 50 53 36 38 38 

JIT (Just in time) 16 52 47 22 21 45 71 34 19 28 

Manutenção Produtiva Total (Total Productive 

Maintenance - TPM) 
53 48 47 34 55 45 29 47 28 36 

Lead Time 16 45 41 17 14 34 52 36 7 12 

Seis Sigma 28 48 55 17 22 72 26 31 19 43 

5S 69 29 47 38 26 52 24 29 43 55 

Trabalho padronizado 57 45 55 34 26 55 36 24 14 50 

SMED (Single Minute Exchange of Die – Troca 
rápida de ferramentas)  

28 38 53 29 33 28 26 29 7 33 

Dimensionamento do lote 5 62 64 17 10 28 55 19 9 16 

Produção celular  22 41 47 36 26 45 41 28 12 31 

Takt-time - balanceamento da produção 16 47 34 24 16 31 55 31 9 21 

Kanban 14 47 34 24 22 38 55 31 12 26 

Kaizen  (Melhoria contínua) 33 52 52 41 36 55 38 40 33 48 

Poka Yoke 38 28 36 31 14 52 21 21 19 29 

Sistema puxado de produção 10 41 24 24 17 33 57 28 10 19 

Integração de fornecedores 9 41 21 9 7 33 59 24 12 19 

Defeitos/Controle de Qualidade 12 33 17 12 12 57 19 16 10 19 

Força de trabalho multifuncional 29 22 21 29 16 19 19 16 9 52 

Gestão Visual 34 24 29 19 16 34 24 36 19 28 

Emporwerment 28 22 34 34 24 31 24 26 24 60 

Tecnologia de Grupo/Manufatura Celular 12 28 19 17 16 21 26 14 9 22 

Heijunka (Nivelamento da produção) 7 29 17 7 12 21 34 24 5 12 

Controle Estatístico da Qualidade - Statistic Control 
Process 

12 31 22 12 10 53 21 26 14 21 

Jidoka (Autonomação) 24 28 24 29 19 28 17 22 16 36 

Engenharia Simultânea 17 36 22 19 17 24 31 29 21 29 

Fonte: Adaptado de Leite e Satolo (2016). 



61 
 

 
 

 

Realizando uma análise comparativa do estudo de Leite e Satolo (2016) com o 

embasamento teórico da presente dissertação, verifica-se que apenas as técnicas e ferramentas 

seis sigma, força de trabalho multifuncional, gestão visual, tecnologia de grupo/Manufatura 

celular e engenharia simultânea são citadas adicionalmente a este estudo. Entretanto, na 

revisão de literatura desenvolvida para o presente estudo buscou-se as 20 principais técnicas e 

ferramentas e na pesquisa de Leite e Satolo (2016) foram apresentadas 25. 

Uma análise de dados complementar ao estudo de Leite e Satolo (2016) pode ser 

conduzido por meio da aplicação da Grey Relational Analysis (GRA). Tal ferramenta 

estatística se justifica pela característica dos dados colhidos, pelo grande número de fatores 

distribuídos em diferentes variáveis.  

A GRA é parte da Theory of Grey System proposta pelo prof. Deng, em 1982, para 

resolver problemas com multi-objetos com complicadas interpelações entre múltiplos fatores 

e variáveis (ZHENG et al., 2010; KUO; YANG; HUANG, 2008).  

O uso da GRA despertou nos últimos anos a atenção de pesquisadores, fazendo 

com que seu uso esteja ocorrendo em diversos campos da ciência, por dimensionar o nível de 

similaridade ou diferença de desenvolvimento entre os vários fatores (DAI; LIU; HU, 2014). 

Para Zheng et al. (2010), as principais vantagens do GRA são que os resultados se 

baseiam nos dados originais, e o cálculo é simples e confiável. 

A condução da GRA passa pela construção de quatro etapas (KUO; YANG; 

HUANG, 2008): 

1ª etapa - Construção da Grey relational generating: neste processo realiza-se a 

tradução de desempenho de todos os fatores em uma sequência de comparabilidade. 

2ª etapa - Definição da Ideal Target Sequence: a partir da matriz construída na 1ª 

etapa, calcula-se a diferença absoluta dos elementos da matriz para o desempenho ótimo, (X0j 

=1), conforme equação 1. 

 

                                                              Equação 1 

 

3ª etapa - Cálculo do Grey relational coeficient: a partir da matriz estabelecida na 

2ª etapa deve-se identificar os valores de ∆ (max) e ∆ (min), os quais utilizados para 

estabelecimento do coeficiente de correlação (equação 2). O coeficiente de distinção ρ, que 

varia comumente de 0 e 1, tem como função e é atribuído de acordo com o conhecimento e 
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experiência dos membros participantes, sendo 1 é o mais alto, 0,5 é a média e 0 é o menor 

(Zheng, 2010). Comumente é adotado o valor de ρ como 0,5 (DAI; LIU; HU, 2014; ZHENG 

et al., 2010; KUO; YANG; HUANG, 2008;). 

 

                                                             Equação 2 

 

4ª etapa - Cálculo do Grey relational grade (R): estabelecidos os coeficientes de 

cada posição da matriz, é realizado o cálculo de correlação (equação 3). Neste ponto, as 

variáveis em análise podem obter pesos relativos (ω), de modo a se ponderar critérios de 

maior importância para a análise em questão. Estes pesos receber valores reais entre 0 e 1, 

sendo que a somatória dos pesos relativos deve ser igual a 1.  

 

                                                                   Equação 3 

 

Os valores obtidos nos cálculos de R estabelecem a importância das variáveis para 

o caso em estudo, podendo então ser ranqueadas para melhor visualização. Neste caso, o 

Quadro 6 apresenta os resultados finais da GRA, com o ranqueamento da importância das 

técnicas e ferramentas do sistema Lean Production a partir da opinião dos especialistas, bem 

como a frequência de vezes que a técnica ou ferramenta esteve entre as cinco mais indicadas 

para auxiliar na implantação dos pilares da WCM. 

Como pode ser observado, a técnica ou ferramenta Mapeamento do fluxo de valor 

apresentou o maior coeficiente sendo dessa forma citada como a mais importante dentro das 

20 apontadas nesta pesquisa. Isso representa que tal técnica ou ferramenta causa o maior 

impacto no método WCM quando utilizada e sua intervenção consegue trazer resultados em 5 

pilares de sustentação. Sobretudo, a técnica ou ferramenta Manutenção  

produtiva total se encontra em segundo lugar diante do coeficiente, mas quando desenvolvida 

pode atingir processos em seis pilares segundo o estudo de Leite e Satolo (2016). Outro ponto 

de importância está ligado com a técnica ou ferramenta Kaizen que é citada por atingir 7 

pilares. 

Ao analisar as técnicas ou ferramentas do sistema Lean Production que não 

apresentam relação de com os pilares de sustentação da WCM podemos encontrar a 

Autonomação, a Engenharia Simultânea, a Manufatura Celular e o Nivelamento da Produção. 
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Quadro 6. Resultados do cálculo do Coeficiente R e a frequência de vezes entre as mais indicadas técnicas e 

ferramentas para suporte a um pilar da WCM 

Técnica ou ferramenta Coeficiente R 
Frequência de vezes 
entre as mais citadas 

Mapeamento do Fluxo de Valor 0,6678 5 

Manutenção Produtiva Total  0,4263 6 

Kaizen - melhoria continua 0,4147 7 

5S 0,4029 5 

Trabalho Padronizado 0,3985 6 

Seis Sigma 0,3765 1 

Dimensionamento de Lote 0,3566 3 

Produção Celular (em fluxo contínuo) 0,3420 2 

SMED - Troca rápida de ferramentas 0,3292 2 

Just in time 0,3216 2 

Poka Yoke 0,3127 1 

Empowerment  0,2991 3 

Kanban - sistemas de puxar 0,2974 1 

Takt-time - balanceamento da produção 0,2889 1 

Lead Time 0,2859 1 

Autonomação/Jidoka 0,2751 0 

Sistema Puxado de Produção 0,2746 1 

Gestão Visual 0,2693 2 

Defeitos/Controle de Qualidade 0,2692 1 

Força de trabalho multifuncional 0,2662 1 

Controle Estatístico da Qualidade - Statistic Control 
Process 

0,2652 1 

Engenharia Simultânea 0,2596 0 

Integração de fornecedores 0,2506 1 

Tecnologia de Grupo/Manufatura Celular 0,2437 0 

Nivelamento da Produção 0,2316 0 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Sharma, Dixit e Qadri (2016) tratam que o sistema Lean Production apresenta 

uma diversidade de técnicas e ferramentas que podem ser utilizadas na melhoria dos 

processos de uma organização (ultrapassando as apontadas neste estudo), contudo, a escolha 

deve estar atrelada com os objetivos que se almeja alcançar. Ao se buscar a adoção do método 

WCM é possível escolher ferramentas que mais se adaptam ao meio de processo de produção 

de cada organização e podem trazer muitos benefícios. 

Outra relação teórica possível de ser estabelecida entre os temas está ligada com a 

análise da relação entre os benefícios, dificuldades de fatores críticos para o sucesso indicado 

pelos autores apresentado no Quadro 7. 
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Quadro 7. Benefícios, dificuldades e fatores críticos para o sucesso do sistema Lean Production e do método 

WCM 

Benefícios associados a implantação 

Apontamento da literatura 
Lean 

Production 

World Class 

Manufacturing 

Padronização dos processos X X 

Melhora no clima organizacional X X 

Aumento da eficiência do trabalho em equipe X X 

Redução dos desperdícios X X 

Ganho de eficiência produtiva X   

Diminuição de custos X X 

Aumento da lucratividade X   

Eliminação dos tempos desnecessários X X 

Melhor controle de inventários X   

Aumento da competitividade X X 

Redução do tempo de espera do cliente  X   

Dificuldades associadas a implantação 

Apontamento da literatura 
Lean 

Production 

World Class 

Manufacturing 

Adoção de novos métodos de trabalho X X 
Falta de comprometimento dos colaboradores X   
Gastos com implantação X X 
Dispêndio de tempo para adaptação X   
Mudança na cultura organizacional X   

Fatores críticos para o Sucesso 

Apontamento da literatura 
Lean 

Production 

World Class 

Manufacturing 

Clareza na transmissão os objetivos que se pretende com a 
implantação da metodologia X X 

Satisfação dos clientes   X 
Gerenciamento das informações   X 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quando analisado os benefícios da implantação do sistema Lean Production e do 

método WCM apontados na literatura, percebe-se que as duas temáticas trazem aditamentos. 

Contudo, o sistema Lean Production se mostra mais completo, uma vez que apresenta um 

repertório vasto de técnicas e ferramentas que podem ser utilizadas. Já o método WCM 

consiste na gestão dos pilares de sustentação como prioridade, estes que para serem 

alcançados necessitam da aplicação de técnicas e ferramentas do sistema Lean Production ou 

de outras metodologias.  
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Nas dificuldades o método WCM se mostra mais de fácil aplicação. Uma hipótese 

ocorre pela complexidade que algumas técnicas e ferramentas do sistema Lean Production 

apresentam para sua execução (HIBADULLAH et al., 2014). 

Em outro ponto os FCS ocorrem com maior relevância no método WCM. Para 

Xie (2014) o método WCM é de certa maneira de difícil compreensão quando se considera 

sustentar os pilares de sua teoria por isso a clareza na transmissão dos objetivos se torna um 

fator impactante que pode dificultar sua implantação. 

 

4.2. Análise dos casos 

 

Como descrito anteriormente no Item 2 foram definidos três casos como amostras 

de pesquisa e para delimitação de região se deu o estado de São Paulo por ser o maior 

processador de tilápia do Brasil detendo 70% de toda a produção nacional. 

Para relatar os resultados adotou-se os nomes fictícios como Unidade de Pesquisa 

A, Unidade de Pesquisa B e Unidade de Pesquisa C ao citar cada agroindústria. 

De maneira a facilitar a apresentação dos dados obtidos, a análise de cada 

Unidade de Pesquisa apresentará a sequência das seis partes estabelecidas no questionário. 

Para tanto, ao tratar sobre os dados relacionados à caracterização das Unidades de Pesquisa 

(Parte A do questionário) utilizou-se valores referenciais para manter o anonimato de cada 

agroindústria, tais como: 

Porte da empresa: para este item foram elucidadas as quantidades de até 19 

empregados, de 20 a 99 empregados, de 100 a 499 empregados, e acima de 499 empregados 

(SEBRAE, 2013); 

Faixa de faturamento mensal: segundo os dados do BNDS (2016) são 

classificadas por porte de faturamento a microempresa com valor até igual ou menor a R$ 2,4 

milhões, para pequena empresa maior que R$ 2,4 até igual ou menor que R$ 16 milhões, para 

média empresa maior que R$ 16 até igual ou menor que R$ 90 milhões, para média empresa-

grande empresa maior que R$ 90 até igual ou menor que R$ 300 milhões e para grande 

empresa maior que R$ 300 milhões;   

Produção mensal: que engloba menor que 30 toneladas, entre 30 a 60 toneladas, 

de 60 a 90 toneladas, entre 90 e 120 toneladas e acima de 120 toneladas; 

Tempo de atuação no mercado: menos de 1 ano, entre 1 a 5 anos, entre 5 a 10 

anos, acima de 10 anos; 
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Estrutura de governança: se a organização é administrada por gestão familiar, 

gestão cooperativista ou gestão profissional; 

Comercializa para outros estados: se a empresa comercializa para outros estados; 

Comercializa para outros países: se a organização atende o mercado exterior. 

Para melhor apresentação da Parte B caracterizou-se o processo produtivo de 

filetagem por meio do fluxograma dos processos que cada Unidade de Pesquisa possui. A 

Parte C apresenta as ações das organizações com foco no nível estratégico, a Parte D as ações 

do nível tático e a Parte E as ações do nível estratégico. Por final, na Parte F, são apresentados 

os benefícios, dificuldades e fatores críticos para o sucesso que cada agroindústria possui com 

relação a utilização de ferramentas com vistas no desenvolvimento dos pilares da WCM.  

 

4.2.1 Análise da Unidade de Pesquisa A 

 

a) Parte A – Caracterização da Unidade de Pesquisa A 

 

A Unidade de Pesquisa A está instalada no interior do estado de São Paulo. Esta 

Agroindústria processadora do filé de tilápia possui em seu quadro de colaboradores até 19 

empregados e é considerada microempresa por possuir um faturamento de até R$ 2,4 milhões 

por ano. 

A sua produção diária se encontra na faixa de 1 a 5 toneladas de abatimento de 

tilápia por dia. Esta organização atua no mercado a mais de 10 anos e sua estrutura de 

governança ocorre pela gestão familiar. Quanto ao mercado atendido, esta organização atua 

somente no estado de São de Paulo atingindo um raio de abrangência de até 150 quilômetros 

de sua planta industrial. O Quadro 8 ilustra os dados discutidos. 

 

Quadro 8. Caracterização da Unidade de Pesquisa A 

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE PESQUISA A 
Porte da empresa até 19 empregados 

Faixa de faturamento microempresa (menor ou igual a R$ 2,4 mi 

Produção diária entre 1 a 5 ton./dia 

Tempo de atuação no mercado acima de 10 anos 

Estrutura de governança gestão familiar 

Atende outros estados não 

Exporta para outros países não 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Destaca-se, que a Unidade de Pesquisa A é tida como parte integrante de um 

conjunto de três empresas que são geridas pelo mesmo proprietário. Além da agroindústria 

processadora de tilápia a Governança é responsável pela gestão de uma empresa de 

aquicultura, que fornece uma parte da matéria-prima para a Unidade de Pesquisa em questão e 

outra com voltada para agricultura.  

 

b) Parte B – Caracterização do processo produtivo da Unidade de Pesquisa A 

 

De acordo com Pinheiro et al. (2006) o processo produtivo de filetagem de tilápia 

pode ser compreendido em 8 etapas. Contudo, cada organização desenvolve seus processos de 

manufatura com vistas a otimização de suas operações e em obter o maior rendimento na 

extração do filé de tilápia garantindo dessa maneira a oferta de um melhor produto para os 

clientes. 

A Unidade de Pesquisa A desenvolve 12 etapas no seu processo produtivo 

elucidados na Figura 10. Para tanto tais imagens estão são interpretadas, tais como: 

1) Recebimento/Sensibilização: engloba o recebimento das tilápias por meio de 

caminhões-tanque próprios ou de terceiros com suprimento de oxigênio. Nesta etapa as 

tilápias são recebidas em tanques de água abastecidos com gelo durante todo o processo com 

o objetivo de sensibilizar os peixes de maneira que não sintam dor e diminuam o estresse ao 

serem abatidos (ACERETE el al., 2009); 

2) Depuração: segundo Pinheiro et al. (2006) o processo de depuração consiste em 

trocar a tilápia de água durante um determinado tempo para seja limpa o dessa forma não 

deixe o gosto de terra proeminente de criações em leitos de rios que por sua vez pode devido a 

correnteza movimentar a areia do fundo fazendo que os peixes engulam junto com a ração. 

Este processo por sua vez pode ser realizado no transporte onde se tira as tilápias do lugar de 

criação e as transporta em tanques com água tratada até o local de abate ocorrendo o processo 

de depuração. Quando é realizado dessa maneira pula-se a etapa de depuração indo 

diretamente para a próxima; 

3) Sangria/Abatimento: nesta etapa é realizada a sangria da tilápia. É feito um 

corte nas brânquias lateralmente atingindo os vasos até ocorrer o sangramento e 

respectivamente causando a morte. Este processo é essencial, pois a não realização do 

sangramento pode afetar a cor do filé e o gosto respectivamente (POLI et al., 2005); 
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Figura 10. Fluxograma das etapas do processo produtivo da Unidade de Pesquisa A 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4) Descamação: nesta etapa ocorre o processo de retirada das escamas, sendo esta 

fase realizada manualmente com a ajuda de equipamentos que tornam o processo mais ágil; 

5) Descabeçamento e evisceração: nesta parte ocorre o processo de evisceração e 

corte da cabeça que são separados e utilizados como adubo orgânico para aplicação na 

empresa de agricultura citada na caracterização da Unidade de Pesquisa A; 
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6) Filetagem: o processo de filetagem é realizado manualmente com uma faca 

onde são retirados dois filés de cada tilápia. De acordo com Pinhero et al., (2006) esta etapa 

tende a ser a mais importante, uma vez que o filé é o produto principal e de mais rentabilidade 

de todo o processo; 

7) Extração da pele/couro: aqui ocorre o processo de extração da pele que 

continua no filé após ser retirado da tilápia. Para este processo é empregado um equipamento 

(skinner) onde os filés são passados e é retirado de forma mecânica a pele. Esta pele - ou 

couro - é separada e comercializada para empresas que confeccionam produtos a base de 

couro de peixes; 

8) Limpeza final (toilet): nesta etapa é realizado a limpeza de restos de pele e 

espinhas que possam ter restado no filé. Também e retirado um osso em forma de “v” o qual 

sobra no filé depois da extração; 

9) Classificação por peso: aqui ocorre uma pesagem manual onde cada filé é 

classificado por peso e dessa maneira separado para ser embalado; 

10) Embalagem: quase na parte final do processo ocorre o processo de embalagem 

que são realizados em bandejas isotérmicas nas porções de 300 e 500 gramas e em 

embalagens a vácuo em porções de 500 gramas; 

11) Armazenamento: depois do processo de embalagem ocorre a separação dos 

produtos que vão ser congelados e posteriormente refrigerados. Os produtos congelados 

conseguem ter um prazo de validade maior e vão para um turbo congelador. Já os produtos 

refrigerados seguem para um refrigerador e;  

12) Envio para o cliente: por final é realizado por meio de caminhões próprios 

climatizados as entregas para os clientes. 

 

c) Parte C – Ações que tangem o nível estratégico da Unidade de Pesquisa A 

 

Quando observadas as questões relacionadas às ações que tangem o nível 

estratégico, a Unidade de Pesquisa A possui uma visão de mercado baseada no seu público 

atendido. De maneira a ficar reconhecida pelos seus clientes a agroindústria possui uma marca 

própria a qual também é o nome fantasia da empresa e aparece nas embalagens de seus 

produtos. A Unidade de Pesquisa A busca se posicionar como a melhor de sua região de 

atendimento. 
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Com relação ao seu planejamento de longo prazo, a Unidade de Pesquisa A 

conseguiu desenvolver-se nos últimos cinco anos e antevendo o futuro a empresa passou por 

um processo de ampliação podendo dobrar sua capacidade produtiva para atender uma maior 

demanda. Outro ponto se dá no estudo da filetagem de outros tipos de peixes que possam 

gerar maior lucro para a organização com foco no crescimento. Ainda, a organização possui 

estudos para o desenvolvimento de novos produtos derivados da tilápia utilizando as partes 

excedentes da filetagem como nugget pré-assado e hambúrguer de tilápia. 

Ao verificar se a organização desenvolve processos de previsão de demanda ou 

gestão de vendas antecipadas esta possui em seu quadro comercial apenas um setor de 

televendas. Não são realizadas vendas externas por meio de representes e para previsões são 

analisadas as compras anteriores naquele determinado período por cliente. 

Quando abordado se a Unidade de Pesquisa A possui alguma certificação ou se 

necessitou se adequar a alguma legislação ou normativa notou-se que esta possui implantado 

três tipos, que são:  

- BPF (Boas Práticas de Fabricação): é considerado um conjunto de medidas que 

precisam ser adotadas pelas indústrias de alimentos para garantir a qualidade sanitária e a 

conformidade de fabricação ou processamento (ANVISA, 2016a); 

- APPCC (Análise de Perigo e Pontos Críticos de Controle): é um sistema que 

procura controlar a segurança do alimento por meio da análise dos riscos físicos, químicos e 

biológicos desde a entrada da matéria-prima, seu manuseio, fabricação e distribuição 

(ANVISA, 2016b) e; 

- SIF (Serviço de Inspeção Federal): é um órgão do Ministério da Agricultura 

responsável por assegurar a qualidade dos produtos de origem animal estando presente em 

indústrias desse teor (BRASIL, 2016b). 

Ao discutir sobre a utilização de estratégias administrativas, ou seja, a adoção de 

alguma filosofia no processo de filetagem da tilápia a Unidade de Pesquisa A tem como 

adoção os princípios de autonomação do seu processo produtivo. De acordo com Todorova; 

Dugger (2015), o processo de autonomação ou jidoka (termo japonês) tende a trazer uma 

rapidez para o processo e diminuir a falhas de erros humanos, uma vez que esta filosofia 

busca a implantação de máquinas que são monitoradas por humanos. Para tanto, são 

realizados estudos pela agroindústria calculando-se o tempo em que seria diminuído no 

processo de adoção de equipamentos para a viabilidade econômica. 
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A organização em questão busca reduzir o tempo de processo por meio de 

controle do tempo. Para isso desenvolve medições de cada etapa do processo e procura se 

reunir com seus colaboradores para estudar mudanças no jeito de realizar a ação para que esta 

possa ser mais rápida. Não é realizado algum tipo de ata de reuniões e ou de registros de 

mudanças ou testes que possam vir a melhorar o processo. Para tanto, não ocorre um 

planejamento para a introdução de melhorias no processo produtivo. Nota-se que adição de 

melhorias está relativamente ligada conforme a demanda aumenta, sendo necessário aumentar 

a produção. Entretanto, quando são utilizados métodos para tentar agilizar ou melhorar a 

produção este critério está vinculado com o aumento da qualidade do produto para o cliente. 

A Unidade de Pesquisa A se espelha em outra organização do setor como forma 

de se desenvolver no mercado.               

 

d) Parte D – Ações que tangem o nível tático da Unidade de Pesquisa A 

 

Ao verificar sobre as ações que tangem o nível tático da Unidade de Pesquisa A é 

compreendido que ao se tratar de como ocorre a execução de uma ação traçada no nível 

estratégico este processo acontece quando existe uma adoção de um novo equipamento sendo 

realizado treinamentos com os funcionários para sua operação. 

Com relação ao conceito de valor, a agroindústria tem uma visão de que o cliente 

enxerga seu produto superior ao do concorrente e busca trabalhar sua marca no seu mercado 

de atuação para que os clientes na hora da escolha decidam pela sua marca. 

A Unidade de Pesquisa A possui de modo formal o controle de seus processos 

anotando-os manualmente em planilhas que são fechadas ao final de cada dia e enviadas para 

a administração. Tal planilha conta com data, hora e quantidade de recebimento, quantidade 

de abatimento diário, peso médio de tilápia por tanque descarregado, peso médio do filé, e 

quantidade embalagens por dia. No que tangem as percas do processo também é controlado a 

quantidade de resíduos dispensados por produção. 

A organização não possui uma liberação ou apontamento da ordem de produção 

com visão na demanda, sendo que as tilápias processadas ocorrem conforme a ordem de 

chegada. Para tanto, é gerado uma produção empurrada deixando o estoque a disposição do 

comercial. 

Quando analisado de como a empresa conduz ações para o aperfeiçoamento das 

etapas do processo produtivo, é compreendido que as ações de melhoria são realizadas de 



72 
 

 
 

modo constante, porém sem controle formal. Outro aspecto está ligado diretamente com o 

crescimento da demanda que, conforme a organização aumenta suas vendas são adotadas 

maneiras para critérios que ajudem a suportar a produção. Tais critérios estão envolvidos na 

contratação de mais colaboradores, a autonomação de processos e o estudo de tempos e 

maneiras mais eficazes para realização de cada etapa. 

 

e) Parte E – Ações que tangem o nível operacional da Unidade de Pesquisa A 

 

Com relação aos pilares da WCM, no qual tange o pilar Segurança do Trabalho a 

empresa possui ações voltadas para este pilar. As ações são a utilização de EPIs (Equipamento 

de Proteção Individual) que são controlados em fichas com assinaturas de retirada por parte 

do colaborador. A organização possui também um serviço terceirizado de segurança do 

trabalho que fiscaliza mensalmente se estão sendo utilizados e explica sobre a importância do 

uso. 

Já no pilar Desdobramento de Custos a empresa possui ações de com foco neste 

pilar. Estas ações têm como foco tem como a diminuição de custos de produção por meio da 

aquisição de novos equipamentos que agilizam o processo produtivo diminuindo o tempo de 

atividade e aumentando sua capacidade. Para tanto, não é realizado controles formais por 

equipamentos ou por partes do processo que demonstrem a capacidade que é gerada. 

Com relação ao pilar Melhoria Focada a organização não possui atividades que 

englobam este pilar. 

Quando analisado o pilar Atividades Autônomas as ações estão relacionadas com 

estudos para a compra de equipamentos autônomos que ajudem a deixar o processo mais 

eficaz como a compra de uma máquina capaz de retirar a pele do filé e outra por realizar a 

classificação do filé por peso. Para tanto não realizados controles de indicadores de 

desempenho. 

Para o pilar Manutenção Profissional a organização desenvolve ações com foco 

neste pilar. Tais ações ocorrem por um funcionário responsável em cuidar e dar manutenção 

dos equipamentos estes que são realizados quando o equipamento apresenta algum problema. 

Não são realizados indicadores para este quesito. 

No que tange o pilar Controle de Qualidade a organização desenvolve ações que 

tangem este pilar. As ações estão ligadas por meio dos funcionários que realizam o processo 
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de embalagem.  Este que nesta etapa do processo procuram por alguma inconformidade nos 

filés. 

Com relação ao pilar Logística a Unidade de Pesquisa A não apresenta ações que 

tangem esse pilar. 

No pilar Gestão Antecipada a organização possui ações. Apesar da organização 

não trabalhar de forma puxada esta busca fazer as previsões com base nas vendas realizadas 

no mesmo período no passado. Os indicadores de desempenho são o faturamento realizado 

naquele período acrescentando o que a organização almeja crescer. 

Para o pilar Gestão de Pessoas a organização não possui ações para este pilar. 

Contudo, existe um quadro hierárquico possuindo um colaborador responsável pelo processo 

e também por gerenciar os outros colaboradores. 

Por final, com relação ao pilar Meio Ambiente a Unidade de Pesquisa A 

desenvolve ações que tangem esse pilar. Existem ações dentro do controle produtivo 

relacionado ao gasto de água que é decorrente quase em todo o processo. A organização 

também respeita todas as leis de trabalho buscando se adequar a todos os critérios e 

normativas para os seus funcionários. 

Para análise com relação ao desempenho perante aos concorrentes sob o aspecto 

da Unidade de Pesquisa A foi desenvolvido o Quadro 9.  

 

Quadro 9. Análise dos pilares de sustentação da WCM quanto seu desempenho perante seus concorrentes da 

Unidade de Pesquisa A 

                      Pilares sustentação da WCM 
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Superior aos concorrentes X X        X 

Idêntico aos concorrentes     X   X X  

Inferior aos concorrentes           

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Verificou-se que os pilares Segurança no trabalho, Desdobramento de custos e 

Meio ambiente são considerados superiores aos dos concorrentes. Já os pilares Manutenção 

profissional e Gestão antecipada possuem desempenho igual aos dos concorrentes. Contudo, a 

organização não possui ações com relação aos pilares Melhoria focada, Atividades 

autônomas, Controle da qualidade e Logística e com isso não foi indicado pelo respondente 

sua percepção de desempenho face aos concorrentes. 

Para conduzir a gestão do sistema produtivo e os pilares da WCM a empresa 

indicou o uso de técnicas e ferramentas do sistema Lean Production conforme apresentado no 

Quadro 10. 

 

Quadro 10. Utilização de técnicas e ferramentas do sistema Lean Production para os pilares da WCM da 

Unidade de Pesquisa A 

                   Pilares de sustentação da WCM 
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Mapeamento do fluxo de valor 
 

X 
   

X 
    

Just in time 
      

X 
   

Manutenção Produtiva Total (TPM – Total 

Productive Maintenance)     
X 

     

Lead Time 
  

X X 
      

5S X 
    

X 
   

X 

Trabalho padronizado X 
    

X 
    

SMED - Troca rápida de ferramentas 
    

X 
     

 Dimensionamento do lote 
          

Produção celular (em fluxo contínuo) 
          

Takt-time - balanceamento da produção 
          

Kanban - sistemas de puxar 
     

X 
    

 Kaizen - melhoria continua X 
    

X 
   

X 

 Poka Yoke 
     

X 
    

Sistema puxado de produção 
          

Integração de fornecedores 
          

Defeitos/Controle de Qualidade 
    

X X 
 

X 
  

Empowerment - Equipes de resolução de 
problemas autogeridas           

Nivelamento da Produção - Heijunka 
          

Controle Estatístico da Qualidade - Statistic 

Control Process           

Autonomação/Jidoka 
   

X 
 

X 
    

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Ao realizar a análise do Quadro 10, nota-se que as técnicas ou ferramentas 

Dimensionamento do lote, Produção celular, e Takt-time, Empowerment, Nivelamento da 

produção e Controle Estatístico da Qualidade do sistema Lean Production não apresentam 

para a Unidade de Pesquisa A ligação com os pilares da WCM. Já as ferramentas ou técnicas 

Just in time, Manutenção Produtiva Total, SMED (Single Minute Exchange of Die - em 

português: troca rápida de ferramentas), foram citados para como melhoria em um pilar cada. 

Sobretudo, o restante das ferramentas foram apontadas no desenvolvimento de dois ou mais 

pilares. 

Para tanto, a Unidade de Pesquisa A não apresentou ações com foco no pilar 

Logística por possuir a realização destes trabalhos por terceiros, mas indicou que a ferramenta 

Just in time desenvolve este pilar. 

 

f) Parte F – Benefícios, dificuldades e fatores críticos para o sucesso da Unidade de 

Pesquisa A 

 

Com relação sobre quais benefícios que a organização espera conseguir ao 

conduzir benefícios no seu processo produtivo, o foco está diretamente ligado em se alcançar 

maior lucratividade financeira.  

Já no aspecto de dificuldades enfrentadas para conduzir melhorias compreende-se 

que é um processo difícil fazer com o funcionário tenha que sair da sua zona de conforto e 

adotar novos procedimentos que a organização propõe. Outro ponto é o difícil acesso as novas 

tecnologias com vistas aos equipamentos uma vez que estes possuem um alto valor para 

compra.  

No que tange de modo crítico da organização para alcançar o sucesso almejado 

está relacionado com a falta de incentivos do governo para este setor. Existem muitas leis e 

normativas a serem seguidas por ser uma empresa do ramo alimentício que geram muito 

investimento financeiro para sua legalização.  

Compreende-se que Unidade de Pesquisa A possui em sua operação alguns dos 

cinco princípios do sistema Lean Production. Ainda que a organização desenvolva seus 

processos de maneira empurrada existe a percepção de Valor (1° princípio) na criação de 

produtos com base em seus clientes. Outro aspecto se dá na Cadeia de Valor (2° princípio) 

que pela existência de outra empresa para fornecer sua matéria-prima é priorizado a 
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diminuição entre os elos da cadeia. Por final, a Perfeição (5° princípio) do processo está 

inserida pela organização buscar ações que tornem seus processos mais eficientes. 

 

4.2.2 Análise da Unidade de Pesquisa B 

 

a) Parte A – Caracterização da Unidade de Pesquisa B 

 

A Unidade de Pesquisa B é considerada uma pequena empresa segundo BNDS 

(2016) e com base em seu faturamento anual que segue na faixa maior que R$ 2,4 até R$ 16 

milhões de reais. Esta agroindústria possui em quadro funcional de 100 a 499 colaboradores 

para condução de seus processos e possui um abatimento diário acima de 10 toneladas de 

tilápia.  

Esta organização está operante no mercado entre 5 e 10 anos e sua estrutura de 

governança é composta por uma gestão familiar. De maneira a se desenvolver esta Unidade de 

Pesquisa comercializa seus produtos no estado de São Paulo onde está inserida e também para 

os estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Paraná. Estes 

processos estão demonstrados no Quadro 11 

Aponta-se que a Unidade de Pesquisa B é parte integrante de um grupo que 

compõe seis organizações. Estas organizações são constituídas nas áreas de piscicultura, 

indústria de rações, empresa logística - que atuam em conjunto com o frigorífico de peixes - e 

no de imobiliário e residencial. 

 

Quadro 11. Caracterização da Unidade de Pesquisa B 

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE PESQUISA B 
Porte da empresa de 100 a 499 empregados 

Faixa de faturamento 
pequena empresa (maior que R$ 2,4 mi e igual ou menor 

que R$ 16 mi 
Produção diária acima de 10 ton./dia 

Tempo de atuação no mercado entre 5 e 10 anos 

Estrutura de governança gestão familiar 

Atende outros estados sim – MT, MS, GO, MG e PR 

Exporta para outros países não 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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b) Parte B – Caracterização do processo produtivo da Unidade de Pesquisa B 

 

A Unidade de Pesquisa B no que tange seu processo produtivo desenvolve 12 

etapas conforme demonstrado no fluxograma (Figura 11), sendo estas: 

 

Figura 11. Fluxograma das etapas do processo produtivo da Unidade de Pesquisa B 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

1) Recebimento: as tilápias são recebidas em caminhões-tanque próprios ou 

terceiros com suprimento de oxigênio. Logo, são descarregadas em tranques de concreto 

construídos lado a lado; 

2) Depuração/Sensibilização: o processo de depuração ocorre trocando as tilápias 

de um tanque para outro num determinado tempo. Ainda, nesta etapa também ocorre a 
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sensibilização das tilápias, onde os tanques são abastecidos com gelo continuadamente nesta 

parte do processo. 

3) Sangria/Abatimento: nesta etapa as tilápias são retiradas dos tanques com a 

ajuda de uma talha elétrica e transladadas para uma primeira caixa d´agua de 1000 litros. 

Neste ponto é retirada uma a uma cada tilápia e realizado o corte braquial e dispensada em 

uma segunda caixa d´agua com água. Depois são colocadas em uma esteira onde caem 

diretamente no tanque para a realização da descamação; 

4) Descamação: aqui ocorre a retirada das escamas das tilápias. Para tanto, é 

utilizado um equipamento em forma de tanque que ao girar faz com a matéria-prima encoste 

nas paredes laterais ásperas retirando dessa forma as escamas. As escamas depois de limpas 

estão em processo de negociação com empresas do exterior que utilizam esse produto na 

confecção de roupas e acessórios; 

5) Filetagem: ainda com a tilápia inteira são retirados com a ajuda de uma faca 

afiada dois filés, sendo um de cada lado do peixe; 

6) Separação: este ponto pode ser considerado como um subprocesso. Nesta etapa 

são separadas em caixas as carcaças das tilápias sem os filés e enviadas para outra empresa do 

grupo que produz rações animais; 

7) Extração da pele/couro: ocorre o processo de mecanizado de extração da pele 

por meio O couro da tilápia é negociado com empresas que confeccionam produtos a base 

deste tipo de couro; 

8) Limpeza final (toilet): nesta etapa é realizada a limpeza de restos de pele e 

espinhas que possam ter restado no filé e retirado um osso em forma de “v”; 

9) Classificação por peso: aqui ocorre a pesagem manual para classificação do 

peso de cada filé e dessa maneira separado para ir para o processo seguinte; 

10) Embalagem: nesta parte é realizado o processo de embalagem que podem ser 

em bolsas plásticas a vácuo que de 500 gramas e 1 quilo que serão congelados, em caixa de 

papel de com proporção de 15 quilos também a ser congelado e o filé de tilápia fresco em 

caixas térmicas de 5 quilos; 

11) Armazenamento: depois do processo de embalagem ocorre a o 

armazenamento dos produtos em sala refrigerada para produtos frescos e uma sala com turbo 

congelador para os produtos congelados e; 

12) Envio para o cliente: por final é realizado por meio de caminhões próprios e 

de terceiros climatizados as entregas para os clientes. 
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c) Parte C – Ações que tangem o nível estratégico da Unidade de Pesquisa B 

 

A Unidade de Pesquisa B conforme citado anteriormente além de atender o estado 

onde sua planta industrial está inserida também atende outros estados brasileiros. Como 

quadro de clientes são atendidos pela agroindústria grandes redes de supermercadistas que 

solicitam a compra sem embalagem com a marca da organização para que os filés possam ser 

reembalados com marca própria dos supermercados. Contudo, ainda assim são 

comercializados produtos com a marca própria da agroindústria e com isso é realizado um 

trabalho de marketing voltado para os clientes revendedores e consumidores finais de maneira 

a fortalecer a marca. 

Com relação a visão atual da organização, quanto ao seu posicionamento de 

mercado, esta vem desenvolvendo seus processos de forma a aumentar sua produção e se 

posicionar como uma empresa sólida do setor. Com isso concorre com outras organizações na 

busca pela qualidade de seus produtos. 

Quanto ao planejamento de longo prazo a Unidade de Pesquisa B pretende atuar 

no mercado externo abrindo seu processo de exportação para outros países este que se 

encontra em fase de execução. 

Ao analisar se ocorrem estudos ou acompanhamentos para a previsão de demanda 

foi verificado que o setor comercial é responsável por apontar a produção e apresentar as 

previsões de vendas para o próximo período. De acordo com Gerber et al., (2013) a previsão 

de demanda é de estrema importância para as organizações pois serve de base para o 

planejamento de várias atividades destacando-se o planejamento da produção, fluxo de caixa, 

controle de estoque, investimento em desenvolvimento e ou economia de capital. 

A organização em estudo possui adoção de normativas, legislações ou 

certificações as BPF, a APPCC, o SIF que é a inspeção obrigatória para indústrias de 

alimentos de origem animal, a Gestão de Incidentes e o manual do Codex Alimentarius. 

Salienta-se que a Gestão de Incidentes que tem como objetivo minimizar os prejuízos das 

operações buscando o melhor nível de serviço. Já o Codex Alimentarius é um programa em 

conjunto com a Food and Agriculture Organization of the United Naction (FAO) - em 

português Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura - e com a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) que tem como base o estabelecimento de normas 

internacionais na área de alimentos incluindo padrões e diretrizes em um guia. A principal 
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função é proteger a saúde dos consumidores e garantir leis de comércio entre países 

(ANVISA, 2016c). 

Com relação sobre a utilização de estratégias administrativas a organização não 

citou a adoção de alguma filosofia e dessa maneira não possui nenhum registro. 

Como forma de minimizar os desperdícios os dejetos que sobram decorrentes da 

produção são aferidos para posterior controle. Contudo, a Unidade de Pesquisa B não possui 

outras formas de controle na busca da eliminação dos desperdícios. E também foi verificado 

que a organização não apresenta um planejamento prévio para a introdução de uma nova 

melhoria no processo de produção. Sobretudo, ao tentar executar uma melhoria na produção é 

mantido um registro formal com as informações de mudança. Os processos de melhorias 

quando realizado tem como foco corrigir um processo ou melhorar o desempenho das 

operações. 

Por final, esta organização se espelha em outras empresas do mesmo ramo de 

atividade de maneira a aumentar sua eficiência.  

  

d) Parte D – Ações que tangem o nível tático da Unidade de Pesquisa B 

 

Ao analisar as ações que tangem o nível tático da Unidade de Pesquisa B foi 

compreendido que a organização opera na tentativa e erro. Busca alterar processos de maneira 

a melhorar e caso isso não ocorra volta-se a realizar as operações antigas se necessário. 

Com relação de como a organização visualiza como o cliente enxerga seu produto, 

no que tange o conceito de valor, foi apresentado que existem ações de marketing para que 

todos os clientes vejam que seus produtos possuem muita qualidade sendo superior aos de 

seus concorrentes. 

Esta agroindústria possui um mapa com as etapas do seu processo produtivo e 

com controles formais. Este tem como objetivo poder ter uma visão mais ampla de cada etapa 

do fluxo de produção. 

No que tange a aquisição da matéria-prima, a Unidade de Pesquisa B, só dispara a 

ordem de compra depois do cliente ter confirmado o pedido. Este fato se torna importante 

uma vez que as tilápias são retiradas do seu local de criação para abatimento acaso ocorro o 

processo de devolução este se torna inviável pelos danos que a matéria-prima pode sofrer. 

Quando analisado como a organização conduz suas ações de aperfeiçoamento das 

etapas de seu processo produtivo foi notado são realizadas ações de modo constante, porém 
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não existe um controle formal para consultas posteriores o que impossibilita a criação de 

indicadores de desempenho. 

 

e) Parte E – Ações que tangem o nível operacional da Unidade de Pesquisa B 

 

Ao analisar as ações que tangem os níveis operacionais com vistas aos pilares da 

WCM a Unidade de Pesquisa B possui ações relacionadas com o pilar Segurança do trabalho 

como a utilização de EPIs, treinamento de funcionários ao adentrar a organização com 

acompanhamento de colaboradores experientes, gestão visual de rotinas que permitem a 

detecção rápida de operações anormais e controle de ambientes, e treinamentos contra 

acidentes. Quanto aos indicadores de desempenho a organização possui um colaborador com 

na posição de segurança do trabalho que monitora os índices de acidentes, previne possíveis 

erros que possam vir a ocorrer e controla a utilização dos EPIs garantindo corretamente seu 

uso. 

Quando analisados os pilares Desdobramento de custos e Melhoria focada foi 

compreendido que a organização não possui ações voltadas para esses pilares. De acordo com 

Borges, Oliveira, Oliveira (2013), estes dois pilares são muito importantes para as 

organizações sendo que o pilar Desdobramento de custo quando implantando busca converter 

as perdas geradas (horas de trabalho, parada de equipamentos, produtos perdidos, etc) em 

unidades financeiras (Real brasileiro), já o pilar Melhoria focada prioriza reduzir os custos 

dos processos operacionais e aumentar a eficiência dos equipamentos. 

Com relação ao pilar Atividades autônomas foi relatado que a organização possui 

equipamentos parados que atualmente não são usados. Contudo, existe a possibilidade da 

realização de manutenção e ajuste para que estes possam ser usados no processo produtivo. 

São equipamentos autônomos que necessitam de um colaborador para abastecê-los. Para 

tanto, estes não estão sendo utilizados e pode ser observado que a Unidade de Pesquisa B 

possui em seu processo produtivo, conforme destacado anteriormente no fluxograma de 

processo, equipamentos autônomos controlados por colaborados. Desta maneira, compreende-

se que existem ações para o pilar Atividades autônomas. 

Ao abordar o pilar Manutenção profissional a organização possui funcionários que 

são responsáveis pela manutenção ou conserto dos equipamentos utilizados no processo 

produtivo, entretanto, estes ficam alocados na produção sendo deslocados para a manutenção 
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quando ocorre uma parada ou seja necessário algum ajuste. Não existe uma manutenção 

preventiva de equipamentos com foco em não ocorrer a parada total do equipamento. 

No pilar Controle da qualidade a Unidade de Pesquisa B possui dois colaborares 

responsáveis em realizar inspeções no produto final para que estejam dentro dos padrões 

almejados. Ocorre a separação de 10% de cada lote, ou seja, de cada carga que chega para 

avaliar os critérios de qualidade como, cor do filé, retirada das espinhas, disposição na 

embalagem e a própria fechamento correto de embalagem. Todas as irregularidades mesmo 

são anotadas e repassadas para administração uma vez por semana o que é notado como um 

indicador de desempenho. Quando um lote é reprovado totalmente este é descartado. Esse tipo 

controle serve para avaliar se o processo produtivo está ocorrendo de maneira correta 

conforme relatado pela organização. 

Ao analisar o pilar Logística foi verificado que organização possui uma ampliação 

na sua área de estocagem de produtos congelados para melhor armazenar seus produtos até o 

carregamento. Todavia, a agroindústria em questão não apresenta nenhum indicador de 

desempenho. Ressalta-se, que a logística no que tange as entregas dos produtos acabados é 

realizada por outra empresa do grupo especializada nestes tipos de transportes, para tanto cada 

empresa do grupo possui sua sede e seu departamento de administração não trabalhando suas 

informações em conjunto. 

No pilar Gestão antecipada a organização dispõe da realização da previsão de 

vendas o que garante que a produção seja realizada por meio da demanda. Esta previsão 

ocorre por meio de análises do mesmo período e pedidos realizados antecipadamente, o que 

garante a previsão e apontamento semanal da produção. 

Para o pilar Gestão de pessoas a Unidade de Pesquisa B possui implantado um 

plano de carreira que garante por meio da meritocracia que cada funcionário consiga crescer e 

se desenvolver na organização. São realizados treinamentos constantes para segurança nos 

meios produtivos e da importância das BPF. A organização possui instalado um controle de 

turnover para controles de faltas dos colaboradores e ou dispensas ou saídas. 

No que tange o pilar Meio ambiente a agroindústria realiza o processo de 

tratamento e reutilização da água, separação de resíduos sólidos para descarte correto, só são 

utilizados químicos aprovados no uso de higienização para adentrar no processo de produção 

e limpeza geral da indústria. Como indicadores de desempenho são realizadas análises na 

água tratada que garantem o processo de tratamento e vistoria no recebimento dos produtos 

químicos utilizados. 
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Ao analisar o desempenho perante aos concorrentes de todos os pilares de 

sustentação da WCM o Quadro 12 apresenta se estes são superiores, iguais ou inferiores aos 

dos concorrentes.  

 

Quadro 12. Análise dos pilares de sustentação da WCM quanto seu desempenho perante seus concorrentes da 

Unidade de Pesquisa B 

                      Pilares sustentação da WCM 
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Superior aos concorrentes      X     

 Idêntico aos concorrentes X  X X X    X X 

Inferior aos concorrentes  X     X X   

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Ao apontarmos as principais ferramentas ou técnicas do sistema Lean Production 

no desenvolvimento dos pilares de sustentação da WCM o Quadro 13 apresenta suas 

interligações citadas pelo respondente da pesquisa. 

Foi verificado que as ferramentas e técnicas do sistema Lean Production 

Mapeamento do fluxo de valor, 5S, Produção celular, Poka yoke, e Empowerment, não 

apresentam ligação para desenvolvimentos dos pilares da WCM. Contudo, a Unidade de 

Pesquisa B apresentou ações em todos os pilares de sustentação do método WCM. Já a 

ferramenta Autonomação foi indicada como desenvolvimento dos pilares Segurança do 

trabalho e Atividades autônomas. No entanto, o restante das técnicas ou ferramentas foram 

apontadas que podem atuar em cinco ou mais pilares de sustentação da WCM. 
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Quadro 13. Utilização de técnicas e ferramentas do sistema Lean Production para os pilares da WCM da 

Unidade de Pesquisa B 

                   Pilares de sustentação da WCM 
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de

 p
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Mapeamento do fluxo de valor 
          

Just in time 
 X X  X X X X  X 

Manutenção Produtiva Total (TPM – Total 

Productive Maintenance) 
X X 

  
X X 

 
X 

 
X 

Lead Time 
 

X X 
 

X X X X 
 

X 

5S 
          

Trabalho padronizado X X X 
 

X X 
 

X 
 

X 

SMED - Troca rápida de ferramentas X X X 
 

X X 
 

X 
 

X 

 Dimensionamento do lote 
 

X X 
  

X X X 
  

Produção celular (em fluxo contínuo) 
          

Takt-time - balanceamento da produção 
 

X X 
  

X 
 

X 
 

X 

Kanban - sistemas de puxar 
          

 Kaizen - melhoria continua 
 

X X 
  

X X X 
 

X 

 Poka Yoke 
          

Sistema puxado de produção 
 

X X 
 

X X X 
   

Integração de fornecedores 
 

X X 
  

X X X X 
 

Defeitos/Controle de Qualidade X X X 
 

X X X X X X 

Empowerment - Equipes de resolução de 
problemas autogeridas           

Nivelamento da Produção - Heijunka X X X 
 

X X X X X X 

Controle Estatístico da Qualidade - Statistic 

Control Process  
X X 

 
X X X X 

 
X 

Autonomação/Jidoka X 
  

X 
      

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

f) Parte F – Benefícios, dificuldades e fatores críticos para o sucesso da Unidade de 

Pesquisa B 

 

Ao serem analisados os benefícios inerentes a adoção de metodologias ou 

filosofias para o sucesso da Unidade de Pesquisa B compreende-se a que a organização 
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almeja com a condução de melhorias em seu processo produtivo a redução de custos e 

diminuição do tempo de processo tornando-o mais rápido e eficiente. 

Com relação as dificuldades enfrentadas ao se executar melhorias no processo de 

filetagem das tilápias, a Unidade de Pesquisa B relata que ao realizar procedimentos de 

mudanças os colaborados estão acostumados com o processo antigo sendo muito árduo 

conseguir com que estes aceitem o novo método de trabalho. Outro aspecto está ligando nos 

colaboradores muitas das vezes não acreditarem no novo processo ainda refazendo do modo 

antigo quando não ocorre o processo de acompanhamento por parte dos superiores. 

Quando verificado os pontos críticos a organização aponta que a falta de espaço 

físico atrapalha seu desenvolvimento, pois afeta a disposição da sua linha produtiva. Outro 

ponto se dá com a responsabilidade de cada colaborador sendo de extrema dificuldade 

envolvê-los no processo de maneira que compreendam os objetivos que se espera atingir com 

a execução de mudanças. 

Com base nos princípios do sistema Lean Production, verifica-se a Unidade de 

Pesquisa B possui implantados o 2º, 3º e 4º princípio (Cadeia de Valor, Fluxo Contínuo e 

Produção Puxada). O princípio Cadeia de Valor se dá pela existência de empresas do mesmo 

grupo criadas de maneiras a fornecer a matéria-prima (agroindústria de piscicultura), na 

realização do transporte para o cliente (empresa de logística) e em utilizar as perdas na 

geração de valor (agroindústria de rações). O princípio Fluxo Contínuo ocorre de maneira 

sequencial conforme pode ser verificado no fluxograma dos processos. Contudo, nota-se que 

o processo de depuração e Sangria/abatimento sofre uma desconjuntura tornando o fluxo lento 

nesta etapa do processo. Por final o princípio Produção Puxada está presente no adiantamento 

dos pedidos e pelo apontamento da produção para disparo da produção com vistas a demanda.  

 

4.2.3 Análise da Unidade de Pesquisa C 

 

a) Parte A – Caracterização da Unidade de Pesquisa C 

 

A Unidade de Pesquisa C possui um quadro de colaboradores entre 100 e 499 

empregados e é tida como uma média empresa por sua faixa de faturamento estar entre R$ 16 

a R$ 90 milhões de reais por ano. 
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Seu abatimento diário é acima de 10 toneladas de tilápia por dia. Esta 

Agroindústria se encontra atuante no setor a mais de 10 anos e sua estrutura de governança é 

gerida por profissionais.  

Com relação a sua participação de mercado a Unidade de Pesquisa C atende os 

estados de São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Alagoas, Bahia, Ceará, 

Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe, Paraná, Rio Grande do Sul. Ainda, 

desenvolve o mercado de exportação enviando produtos para Itália, França, Alemanha e 

Estados Unidos. O Quadro 14 ilustra a caracterização da Unidade de Pesquisa C. 

 

Quadro 14. Caracterização da Unidade de Pesquisa C 

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE PESQUISA C 
Porte da empresa de 100 a 499 empregados 

Faixa de faturamento 
média empresa (maior que R$ 16 mi e igual ou menor que 

R$ 90 mi 
Produção diária acima de 10 ton./dia 

Tempo de atuação no mercado acima de 10 anos 

Estrutura de governança gestão profissional 

Atende outros estados 
sim – SP, ES, MG, RJ, AL, BA, CE, MA, PA, PE, PI, SE, 

PR e RS 
Exporta para outros países sim – ITA, FRA, ALE e EUA 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ressalta-se que a Unidade de Pesquisa C mudou-se para uma nova planta 

industrial construída de maneira a satisfazer as necessidades produtivas em ordem sequencial 

e contínua. Para tanto, além do processamento da tilápia, esta organização também 

desenvolve a criação de tilápias em tanques-rede (piscicultura), possui uma fabrica de farinha, 

que é utilizada como matéria-prima para a produção de ração animal, interligada na mesma 

planta industrial da filetagem, e realiza os transportes de seus produtos por caminhões 

próprios sendo sua logística ajustada conforme sua necessidade.  

 

b) Parte B – Caracterização do processo produtivo da Unidade de Pesquisa C 

 

A Unidade de Pesquisa C no que tange seu processo produtivo desenvolve 15 

etapas de maneira contínua e sua planta industrial possui um layout de maneira que a matéria-

prima seja levada em linha até a última etapa. Tal ciclo de etapas é apresentado no fluxograma 

a seguir (Figura 12) e é compreendido como: 
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1) Recebimento: as tilápias são recebidas em caminhões-tanque próprios com 

suprimento de oxigênio. Já nesta etapa que envolve o transporte da área de criação até a 

agroindústria é realizado o processo de depuração. Logo, as tilápias são descarregadas em um 

tranque de concreto que possui uma saída por meio de um tubo que leva a matéria-prima para 

dentro da agroindústria;  

2) Sensibilização: ainda no tanque de recebimento as tilápias são mantidas por um 

determinado período de tempo para que ocorra a sensibilização. Para tanto, este tanque é 

abastecido durante todo o processo com gelo; 

 

Figura 12. Fluxograma das etapas do processo produtivo da Unidade de Pesquisa C 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3) Sangria/Abatimento: nesta etapa ocorre o corte nas brânquias para se esgotar 

todo sangue o dos peixes. Logo, a tilápia é solta em tubo com água onde dessa forma o sangue 

possa escorrer e respectivamente ocorra o abate. Ainda por um processo automatizado as 

tilápias saem do tubo com água para a próxima fase; 

4) Descamação: aqui é realizado o processo de descamação das tilápias. È 

utilizado um equipamento que pode realizar até 250 quilogramas de tilápias por processo. 

Depois de separadas e limpas, as escamas são comercializadas para empresas do exterior que 

confeccionam produtos com a utilização dessas sobras de processo. 

5) Descabeçamento e evisceração: nesta etapa é realizado o corte da cabeça e 

retirada das vísceras; 

6) Envio para a fábrica de farinha: as sobras do processo anterior (cabeça e 

víscera) são enviadas para a fábrica de farinha que fica interligada por meio de esteiras a 

depositam em um tanque onde ocorre o processo de fermentação e respectivamente seu 

processamento; 

7) Tilápia cortada em postas: nesta fase do processo ocorre a separação das 

tilápias inteiras que serão cortadas em postas e enviadas para o processo de embalagem, o 

restante das tilápias seguem para a etapa de filetagem;  

8) Filetagem: o processo de filetagem é realizado manualmente com uma faca 

amolada onde são retirados dois filés de cada tilápia. Esta etapa concentra o maior número de 

colaboradores da Unidade de Pesquisa C;  

9) Extração da pele/couro: aqui ocorre o processo de extração da pele que 

continua no filé após ser retirado da tilápia. Este processo é realizado de forma mecânica por 

meio de um equipamento (skinner) buscando-se a rapidez, uma vez que o skinner precisa 

apenas de um colaborador para alimentá-lo; 

10) Limpeza final (toilet): nesta etapa é realizado a limpeza de restos de peles e 

espinhas que possam ter restado no filé e também retirado um osso em forma de “v” o qual 

sobra no filé depois da filetagem; 

11) Classificação por peso: esta etapa ocorre as classificações dos filés, sendo o 

processo realizado de forma automatizada. Um equipamento na forma de uma mesa composto 

de uma balança e separadores mecânicos realiza de forma automática a pesagem separando o 

filé de acordo com seu peso programado. Este equipamento também é abastecido por um 

colaborador. 
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12) Embalagem: aqui ocorre o processo de embalagens que são realizados de 450 

e 250 gramas sendo embalados a vácuo ou em sacos com zip com a marca própria. Por sua 

vez podendo ser congelados ou resfriados. A organização também possui uma embalagem 

isotérrmica de cinco quilos que são enviadas para grandes redes de supermercados que 

reembalam com sua marca própria ou vendem por quilo. Ainda também são realizadas as 

embalagem das postas congeladas em sacos de cinco quilogramas; 

13) Processo de congelamento instantâneo: ao serem separados os produtos que 

serão congelados estes passam por um processo de turbo congelamento que faz com o produto 

seja congelado instantaneamente. Isso faz com o produto possa ser enviado direto para o 

carregamento caso necessário;  

14) Armazenamento: nesta etapa os produtos são armazenados em salas 

refrigeradas (produtos refrigerados) ou salas com turbo freezer (produtos congelados) para 

posterior carregamento e; 

15) Envio para o cliente: por final é realizado por meio de caminhões próprios 

climatizados as entregas para os clientes. 

 

c) Parte C – Ações que tangem o nível estratégico da Unidade de Pesquisa C 

 

Ao analisar as questões relacionadas com as ações que tangem o nível estratégico, 

que a Unidade de Pesquisa C citou que busca ser uma empresa de destaque do setor. De 

maneira a ficar reconhecida pelos seus clientes a agroindústria possui três marcas próprias 

além de comercializar o filé fresco de maneira que seus clientes possam revender por quilo ou 

reembalar com sua marca própria. Nota-se, que a venda do filé fresco é priorizada para 

grandes redes supermercadistas.  Sobretudo, a organização busca seu reconhecimento no setor 

priorizando a maior qualidade de seus produtos e a entrega com tempo hábil. 

Com relação ao planejamento de longo prazo, a agroindústria almeja para daqui a 

cinco anos aumentar sua produção em quase 100%. Para isso, ocorrem-se estudos de previsão 

de demanda com projeções para os próximos cinco anos. Isto faz com a empresa possa 

enxergar como deve projetar sua produção nos próximos cinco anos. 

Ao verificar se a Unidade de Pesquisa C possui alguma certificação ou se 

necessitou se adequar a alguma legislação ou normativa, foi aferido que esta possui 

implantado as BPF, a APPCC, o SIF que é a inspeção obrigatória para indústrias de alimentos 

de origem animal, o PNCRC (Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes) que 
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consiste num programa federal de inspeção e fiscalização de cadeias produtivas de alimentos 

e visa monitorar os níveis de substâncias químicas nocivas à saúde do consumidor e o BAP 

(Best Aquaculture Practices – em português Certificação das Melhores Praticas de 

Aquacultura) que é um selo internacional que garante que os processos de produção estão 

sendo realizados de maneira a ambientalmente responsável. Este selo permite o acesso em 

diversos mercados como o europeu e asiático (BAP, 2016; BRASIL, 2016a). 

Quando abordado o emprego de estratégias administrativas no processo de 

filetagem foi verificado a utilização de métodos para redução de custos, como o controle de 

gastos na produção, estudo do lead time do processo para redução do tempo de filetagem e 

estudo de tempos e movimentos (cronometragem das funções). A organização possui registros 

de todo e qualquer processo utilizado ou implantado na sua linha de produção. 

Todavia a agroindústria possui coordenado o controle de pesagens de todas suas 

percas, das sobras (cabeças e vísceras) que são enviados para a fábrica de farinha e das 

escamas que são comercializadas para empresas do exterior. 

Ao abordar como é planejada a introdução de uma nova melhoria no processo de 

produção foi compreendido que ocorrem primeiro estudos prévios e testes inicias para a 

verificação se este processo pode realmente trazer benefícios. Sobretudo, estes dados são 

documentados e são geradas projeções com o intuito de mostrar quais benefícios esta 

melhoria poderia trazer a longo prazo. Só depois desses processos a execução realmente 

ocorre. 

Quando executada uma melhoria no processo de produção a organização possui 

como meta se destacar no mercado perante seus concorrentes e ser conhecida 

internacionalmente pela qualidade de seus produtos. Sobretudo, a Unidade de Pesquisa C se 

espelha em organizações internacionais de maior porte de maneira a alcançar os mesmos 

patamares. 

A Unidade de Pesquisa C possui sua área comercial instalada em uma cidade de 

grande porte possuindo em sua força de vendas representantes externos, promotores de vendas 

e uma central de televendas.  

 

d) Parte D – Ações que tangem o nível tático da Unidade de Pesquisa C 

 

Ao analisar as ações que tangem o nível tático da Unidade de Pesquisa C, com 

relação a execução de uma ação planejada no nível estratégico é realizado de maneira 
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organizada com a realização de treinamentos, explicação aos colaboradores dos porquês são 

necessárias tais mudanças e quais os objetivos que a organização almeja alcançar. 

Já com relação ao conceito de valor enxergado pela Unidade de Pesquisa C foi 

verificada a execução de ações que visam demonstrar a qualidade superior de seus produtos 

com relação aos dos seus concorrentes. São trabalhados quesitos de marketing que visam 

expor melhor seus produtos, explicar sobre a qualidade no processo produtivo nos pontos de 

vendas. 

Ao questionar como a organização monitora suas etapas produtivas foi analisado 

que todas suas etapas são mapeadas e com registros formais. Todo processo possui um 

registro dotado de qualquer teste ou execução de melhoria executada. 

Com relação de como ocorre a liberação da ordem de produção nota-se que este é 

realizado com base nas previsões. Foi relatado que a o setor comercial possui contratos de 

vendas com grandes compradores o que permite o planejamento eficaz da produção. O 

apontamento é realizado diariamente e para o rastreamento de produção considera-se cada 

caminhão um lote. 

De maneira a buscar a perfeição em seus processos produtivos a organização 

conduz as ações de melhorias de modo constante na busca da eficácia e na redução de custos e 

ao efetuar tais melhorias a Unidade de Pesquisa C primeiramente busca identificar o problema 

e identificar a perda. De acordo com Yamashina (2000) a busca pela identificação do 

problema é importante, pois serve de ponto de partida a se melhorar qualquer processo 

produtivo. 

 

e) Parte E – Ações que tangem o nível operacional da Unidade de Pesquisa C 

 

Quando analisado os pilares da WCM dentro do processo produtivo da Unidade 

de Pesquisa C no que tange ao nível operacional, foi compreendido que existem ações 

voltadas para o desenvolvimento do pilar Segurança do trabalho. Estas ações compreendem o 

fornecimento de EPIs. Existe um colaborador técnico em segurança do trabalho que ministra 

treinamentos apontado o uso correto e a importância de se utilizar os EPIs dentro da área de 

trabalho. A organização dispõe de controles visuais identificando cada área, apontando os 

locais de higienização para se adentrar ao processo produtivo, tais como os riscos envolvidos 

em cada setor. Quando um colaborador é contratado existe um processo de integração que 

garante o conhecimento da empresa, as normas internas de trabalho, e todo o processo 
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organizacional da agroindústria. Outro ponto se dá na demonstração dos riscos que podem 

ocorrer por falhas humanas em cada etapa do processo. 

Com vistas no pilar Desdobramento de custo foi verificado que a organização 

possui ações que contemplem este pilar. A organização por meio de seu controle 

administrativo busca converter em valores financeiros as horas paradas de funcionários e de 

equipamentos seja por falta de matéria-prima ou possíveis faltas dos colaboradores. Também 

foi notado que a Unidade de Pesquisa C possui o custo de cada etapa de produção de forma 

clara, o que a leva a poder realizar previsões para adotar processos de melhorias. 

Já com relação ao pilar Melhoria focada a empresa possui ações de redução de 

custos com vistas ao seu processo produtivo. A organização possui estudos e planejamento de 

layouts para o posicionamento de equipamentos em linha para que seu processo ocorra de 

forma contínua. Foram desenvolvidos estudos de tempos e movimentos com o objetivo de 

diminuir o tempo de processo e com isso diminuir os custos de produção e aumentar o 

rendimento. 

Outro aspecto é verificado quando analisado o pilar Atividades autônomas onde 

foi notado que organização possui ações. A Unidade de Pesquisa C possui equipamentos que 

operam com o abastecimento de colaboradores o que faz com o que o processo ganhe rapidez 

e eficiência uma vez que a autonomação proporciona poucas falhas. Outro ponto que melhora 

o tempo de processo se dá pelo abastecimento de matéria-prima para cada colaborador 

realizar sua função ser de forma autônoma em todas as etapas. 

Também foi verificada a realização de ações que contemplam o pilar Manutenção 

profissional. Estas ações têm como foco a manutenção preventiva dos equipamentos para que 

estes não apresentem problemas frequentes e sejam fontes de desperdícios. Para tanto, são 

realizadas manutenções programadas a fim de antever problemas futuros e também diminuir 

os custos por meio de desgaste for falta de controle. Ainda, são realizados check ups mensais 

e como indicadores de desempenho cada equipamento possui um controle das horas 

trabalhadas, das manutenções realizadas, e seus operadores. Sobretudo a Unidade de Pesquisa 

C possui dois colaboradores para realizar a manutenção de todos seus equipamentos. 

A Unidade de Pesquisa C também possui ações que tangem o pilar Controle da 

qualidade. Para controle de seus produtos depois de sua saída da agroindústria é admitido para 

a organização que caminhão recebido de tilápias é tido com um lote. Dessa maneira o seu 

produto pode ser rastreado com as informações com data e horário de recebimento, 

quantidade recebida, entre outros. Ao final das etapas de processo na parte de 
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armazenamento, existem colaboradores responsáveis em verificar se os produtos estão dentro 

da conformidade de e normas exigidas aferindo uma determinada quantidade de cada lote. 

Sobretudo, existe um funcionário que é o chefe de cada etapa do processo de trabalho sendo 

este responsável pela qualidade daquela determinada etapa do processo produtivo.  

A Logística é realizada pela própria organização sendo compreendido ações que 

tangem tal pilar. A organização busca no layout de sua planta produtiva o melhor fluxo de 

processo e com o emprego de caminhões próprios também almeja realizar suas entregas no 

menor tempo possível. Como indicador de desempenho a organização realiza um controle de 

tempo que o estoque depois de produzido fica parado buscando a redução deste tempo. Ainda 

são gerados controles de rotas para diminuição do tempo de entrega. 

Com relação ao pilar Gestão antecipada a organização possui o apontamento da 

produção diário por meio da previsão que é realizada para os próximos cinco anos e ajustadas 

conforme necessário. 

Para o pilar Gestão de pessoas a Unidade de Pesquisa C possui como ação um 

plano de carreira para seus colaboradores com foco no desenvolvimento. Outro aspecto se dá 

no controle de turnover de sua equipe e também um controle de faltas. 

No que tange o pilar Meio ambiente foi constado que a organização possui ações. 

A empresa possui uma consultoria externa que é responsável por prover ajuda para o 

desenvolvimento de responsabilidades socioambientais e de leis trabalhistas. Outro ponto se 

dá no cumprimento de todas as leis trabalhistas e na busca por uma boa atmosfera de trabalho 

para os colaboradores. Além disso, a Unidade de Pesquisa C possui uma estação de 

tratamento e reutilização de água, e separação de resíduos sólidos para descarte correto. 

Ao verificar o desempenho perante aos concorrentes da Unidade de Pesquisa C 

(Quadro 15) foi observado que os pilares Gestão antecipada e Desenvolvimento de pessoas 

são considerados com desempenho igual aos dos concorrentes. Já para os demais a 

organização enxerga que estes são superiores aos dos seus competidores. 
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Quadro 15. Análise dos pilares de sustentação da WCM quanto seu desempenho perante seus concorrentes da 

Unidade de Pesquisa C 

                      Pilares sustentação da WCM 
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Superior aos concorrentes X X X X X X X   X 

Idêntico aos concorrentes        X X  

Inferior aos concorrentes           

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O Quadro 16 apresenta as ferramentas ou técnicas do sistema Lean Production 

que são apontadas como desenvolvimento de cada pilar de sustentação da WCM pela Unidade 

de Pesquisa C.  

Foi observado que as técnicas e ferramentas do sistema Lean Production 

Mapeamento do fluxo de valor, 5S, SMED, Produção celular, e Nivelamento da produção não 

são apontados na satisfação dos pilares da WCM.  O Controle estatístico da Qualidade foi 

citado de maneira a desenvolver apenas o pilar Controle da qualidade. Já o Dimensionamento 

de lote está ligado no desenvolvimento dos pilares Manutenção profissional e Gestão 

antecipada. Por final, todas as outras técnicas ou ferramentas do sistema Lean Production 

apresentam gerar benefícios em três ou mais pilares do método WCM.  
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Quadro 16. Utilização de técnicas e ferramentas do sistema Lean Production para os pilares da WCM da 

Unidade de Pesquisa C 

                   Pilares de sustentação da WCM 
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Mapeamento do fluxo de valor 
          

Just in time 
 

X 
   

X X 
   

Manutenção Produtiva Total (TPM – Total 

Productive Maintenance) 
X 

    
X 

  
X 

 

Lead Time 
 

X X 
  

X 
   

X 

5S 
          

Trabalho padronizado X X X 
      

X 

SMED - Troca rápida de ferramentas 
          

 Dimensionamento do lote 
    

X 
  

X 
  

Produção celular (em fluxo contínuo) 
          

Takt-time - balanceamento da produção X 
 

X 
  

X X 
   

Kanban - sistemas de puxar 
 

X X 
       

 Kaizen - melhoria continua 
  

X 
  

X 
   

X 

 Poka Yoke 
     

X 
  

X 
 

Sistema puxado de produção 
 

X 
        

Integração de fornecedores X X 
   

X X 
 

X 
 

Defeitos/Controle de Qualidade X 
   

X 
    

X 

Empowerment - Equipes de resolução de 
problemas autogeridas 

X 
    

X 
    

Nivelamento da Produção - Heijunka 
          

Controle Estatístico da Qualidade - Statistic 

Control Process      
X 

    

Autonomação/Jidoka X X 
 

X 
 

X 
    

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

f) Parte F – Benefícios, dificuldades e fatores críticos para o sucesso da Unidade de 

Pesquisa C  

 

Com relação sobre quais benefícios que a organização espera alcançar com a 

implantação de melhorias no seu processo produtivo é apontado a redução de custos, aumento 

da qualidade e aumento produtividade. 

Já no quesito das dificuldades enfrentadas para conduzir melhorias a organização 

aponta que fazer com o que os funcionários aceitem as mudanças exige muito dispêndio de 

tempo.  
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Quanto aos fatores que afetam de modo crítico a Unidade de Pesquisa C para 

alcançar o sucesso desejado estes estão ligados com aspectos do mercado no que tange a 

economia e com os fatores climáticos. 

Compreende-se que Unidade de Pesquisa C possui quatro dos cinco princípios do 

sistema Lean Production em seus processos. Sendo o Valor (1º princípio) percebido uma vez 

que a organização oferta seus produtos de maneira a atender sua demanda. A Cadeia de Valor 

(2º princípio) se dá pela tentativa da empresa em diminuir os elos da cadeia, desenvolvendo a 

criação de tilápias como fonte de matéria-prima, cogeração de produtos por meio das partes 

que sobram no processo com a fabricação da farinha vendida como base para o 

desenvolvimento de rações para animais. O Fluxo Contínuo (3º princípio) é verificado pelo 

desenho da planta industrial e seu layout de processos que favorecem uma produção em 

ordem sequencial e contínua. E por final a Produção Puxada (4º principio) por sua vez é 

realizada com vistas a demanda apontando a produção com as vendas já realizadas.  

 

4.3. Análise comparativa dos casos 

 

Conforme descrito no Item 2.5 que trata sobre as análises de dados, a realização 

de análises comparativas é importante porque evidência as diferenças entre cada caso. 

Sobretudo, cada organização é singular tendo aspectos próprios com base da sua gestão 

(KARIM; ARIF-UZ-ZAMAN, 2013; MIGUEL, 2011).  

 

a) Parte A – Caracterização da Unidade de Pesquisa 

 

Um primeiro aspecto comparado se diz com a caracterização de cada Unidade de 

Pesquisa analisada. Quanto ao resultado foi verificado que todas as agroindústrias se 

divergem e suas características são apresentadas no Quadro 17. 

Nota-se no Quadro 17 que com relação ao porte e ao faturamento das 

agroindústrias as três organizações têm quantidades e faixas diferentes sendo que a Unidade 

de Pesquisa A é considerada uma microempresa quanto ao seu faturamento com até 19 

funcionários, a Unidade de Pesquisa B uma empresa de pequeno porte possuindo entre 100 e 

499 funcionários e a Unidade de Pesquisa C como média empresa com um quadro de 

funcionários entre 100 e 499 pessoas. 

 



97 
 

 
 

Quadro 17. Caracterização das Unidades de Pesquisa 

Unidade de 
Pesquisa 

Unidade de Pesquisa A Unidade de Pesquisa B Unidade de Pesquisa C 

Porte da empresa até 19 empregados de 100 a 499 empregados de 100 a 499 empregados 

Faixa de 
faturamento 

microempresa (menor ou 
igual a R$ 2,4 mi) 

pequena empresa (maior 
que R$ 2,4 mi e igual ou 

menor que R$ 16 mi) 

média empresa (maior 
que R$ 16 mi e igual ou 

menor que R$ 90 mi) 
Produção diária entre 1 a 5 ton./dia acima de 10 ton./dia acima de 10 ton./dia 
Tempo de 
atuação no 
mercado 

acima de 10 anos entre 5 e 10 anos acima de 10 anos 

Estrutura de 
governança 

gestão familiar gestão familiar gestão profissional 

Atende outros 
estados 

não 
sim – MT, MS, GO, MG 

e PR 

sim – SP, ES, MG, RJ, 
AL, BA, CE, MA, PA, 

PE, PI, SE, PR e RS 
Exporta para 
outros países 

não não 
sim – ITA, FRA, ALE e 

EUA 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Ao verificar o tempo de atuação no mercado nota-se que a Unidades de Pesquisa 

A e C possuem mais de dez 10 anos de trabalho e desenvolvimento no setor que tange a 

comercialização do filé de tilápia fresco e congelado. Já a Unidade de Pesquisa C se encontra 

com o menor tempo de atuação no mercado estando comercializando seus produtos entre 5 e 

10 anos. 

Quanto à estrutura de governança, as Unidades de Pesquisa A e B possuem sua 

administração com gestão familiar com atuação dos proprietários e na Unidade de Pesquisa C 

a gestão da organização é realizada por um profissional contratado. A análise dos casos 

individuais, permitiu observar que as Unidades B e C têm organogramas com quadros 

hierárquicos bem definidos e claros que mostram os responsáveis de cada setor ou processo. 

A Unidade de Pesquisa A não apresenta um organograma de seu quadro de colaboradores e 

para o controle de seus processos produtivos do frigorífico a agroindústria há um colaborador 

responsável. 

Com vista na abrangência de mercados (regiões, estados e países) é notado que a 

Unidade de Pesquisa A tem seu foco no mercado regional. Algumas de suas ações comerciais 

estão ligadas com o município onde está inserida sua planta industrial e seu atendimento 

prioriza a comercialização para empresas num raio de até 150 quilômetros do seu 

beneficiamento. A Unidade de Pesquisa B, além do atendimento para o estado de São Paulo, 

comercializa seus produtos para outros estados sendo sua área de abrangência concentrada o 

mercado nacional. Para tanto, existem processos em andamento para o desenvolvimento de 
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vendas para outros países. Já a Unidade de Pesquisa C comercializa seus produtos para 

estados brasileiros e exporta para outros países. 

 

b) Parte B – Caracterização do processo produtivo 

 

A análise comparativa do processo produtivo para o beneficiamento da tilápia 

embasou-se nas etapas apontadas pelo estudo de Pinheiro et al. (2006), a qual são de divididas 

em 9 processos (Quadro 18). Juntamente são apresentadas as etapas identificadas para as três 

Unidades de Pesquisa em análise. 

 

Quadro 18. Caracterização das etapas dos processos das Unidades de Pesquisa em função do estudo de Pinheiro 

et al. (2006) 

Etapas 
Pinheiro et al. 

(2006). 
Unidade de Pesquisa A Unidade de Pesquisa B Unidade de Pesquisa C 

1 Recebimento Recebimento/Sensibilização Recebimento Recebimento 

2 Separação Depuração Depuração/Sensibilização Sensibilização 

3 Abatimento Sangria/Abatimento Sangria/Abatimento Sangria/Abatimento 

4 Descamação Descamação Descamação Descamação  

5 
Descabeçament
o e evisceração 

Descabeçamento e 
evisceração 

Filetagem 
Descabeçamento e 

evisceração 

6 Filetagem Filetagem 
Separação do restante que 

sobra da tilápia 
Envio para a fábrica de 

farinha 

7 
Extração da 
pele/couro 

Extração da pele/couro Extração da pele/couro Tilápia cortada em postas 

8 
Limpeza final 

(toilet) 
Limpeza final (toilet) Limpeza final (toilet) Filetagem 

9 Embalagem Classificação por peso Classificação por peso Extração da pele/couro 

10  Embalagem Embalagem Limpeza final (toilet) 

11  Armazenamento Armazenamento Classificação por peso 

12  Envio para o cliente Envio para o cliente Embalagem 

13    
Processo de congelamento 

instantâneo 

14    Armazenamento 

15    Envio para o cliente 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

- Unidade de Pesquisa A: realiza 12 etapas de processo, sendo a Depuração, a 

Classificação por peso dos filés, o Armazenamento dos produtos já embalados e o Envio para 

o cliente, divergentes do embasamento teórico adotado. Para tanto, em algumas etapas são 

realizados dois processos de maneira a diminuir o tempo de ciclo para beneficiamento do 

produto. Na primeira etapa (Recebimento/Sensibilização) ocorre-se o recebimento das tilápias 
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que já chegam com gelo dentro dos tanques de transporte realizando também dessa forma o 

processo de sensibilização. Na segunda parte do processo é realizada a depuração onde, no 

estudo de Pinheiro et al. (2006), essa etapa é realizada nos tanques de criação. Outro aspecto 

se dá na terceira etapa (Sangria/Abatimento) onde antes do abate é realizado o esgotamento 

do sangue da tilápia e nas duas etapas finais (Armazenamento e Envio para o cliente) que 

completam o processo da Unidade de Pesquisa A; 

- Unidade de Pesquisa B: realiza 12 etapas em seu ciclo de produtivo. O que 

difere da proposta de Pinheiro et al. (2006) ocorre na segunda etapa 

(Depuração/Sensibilização) onde depois de receberem os peixes são realizados os processos 

de depuração e sensibilização ao mesmo tempo. Para tanto, esta agroindústria não realiza a 

etapa de Descabeçamento e evisceração sendo que depois de concretizado a Descamação das 

tilápias, estas vão diretamente para a etapa de Filetagem. Contudo, existe na sexta etapa 

(Separação do restante que sobra da tilápia) o processo separação em caixas das carcaças que 

sobraram depois da filetagem para envio posterior para outra empresa do grupo realizar a 

produção de rações para animais. Por último, assim como a Unidade de Pesquisa A as duas 

etapas finais Armazenamento e Envio para o cliente; 

- Unidade de Pesquisa C: esta unidade apresenta 15 etapas para a realização de 

seu ciclo de beneficiamento. Esta agroindústria difere do estudo de Pinheiro et al (2006) na 

etapa de Sensibilização, na etapa de sangria que é realizada junto ao abatimento 

(Sangria/Abatimento), na etapa o envio das cabeças e vísceras para a indústria de farinha, na 

etapa de corte das Tilápias em postas, na etapa de congelamento instantâneo e por final assim 

com os outros dois casos o Armazenamento e o Envio para o cliente. 

É importante ressaltar que o estudo de Pinheiro et al. (2006) compreende o 

rendimento do filé de tilápia criando um experimento na busca em se melhorar a maneira de 

retirada do filé. Diante do exposto, neste trabalho examinou-se todos os processos dentro do 

frigorífico compreendendo partes como o armazenamento e o envio para os compradores.  

Quando realizado a análise das Unidades de Pesquisa sobre as etapas que cada 

uma desenvolve nota-se que a Unidade de Pesquisa B se difere por não realizar a etapa de 

Descabeçamento e evisceração, sendo realizado o processo de filetagem ainda com a tilápia 

inteira apenas sem escamas. Já a Unidade de Pesquisa C possui a mais o Processo de cortar as 

tilápias em postas e o Processo de congelamento. Segundo o respondente esse processo de 

congelamento faz com os produtos possam pular etapa de armazenamento caso seja preciso. 
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De acordo com os autores Karim; Arif-Uz-Zaman (2013), cada organização 

possui uma singularidade e isto está ligado muito com aspectos de espaço físico, custos de 

processos e com os gestores no modo de se administrar. 

 

c) Parte C – Ações que tangem o nível estratégico 

 

As ações que tangem o nível estratégico das Unidades de Pesquisa podem ser 

compreendidas com vistas de como a empresa realiza suas ações de modo a se projetar a 

frente do período atual. Também está ligado no planejamento na realização de planejamento 

de melhorias com base em estratégias administrativas ou filosofias. Outro ponto se dá nos 

objetivos que as agroindústrias têm ao buscarem melhorar seus processos. 

O Quadro 19 apresenta a relação que cada Unidade de Pesquisa citou relacionada 

com as ações do nível estratégico. 

 

Quadro 19. Ações no nível estratégico das Unidades de Pesquisa 

Questão 
Unidade de Pesquisa 

A B C 

C.1. Visão atual posicionamento 
mercado 

Ser a melhor empresa da 
sua região de atuação 

Empresa sólida 
Qualidade dos 

produtos e entrega 
rápida 

C.2. Planejamento longo prazo 
Planta produtiva 

construída com espaço 
maior 

Venda para o 
mercado externo 

Dobrar a produção e 
abrir mais mercados 

C.3. Realiza previsões de venda? 
(gestão da demanda) 

Sim, atende por meio 
televendas 

Sim, atende por 
meio de 

representantes e 
televendas 

Sim, atende por meio 
de representantes 

nacionais e 
internacionais e 

televendas 
C.4. Necessidade de adequação a 
legislação, protocolo ou normativa 

BPF, APPCC, SIF 
BPF, APPCC, SIF, 
Codex Alimentarius 

BPF, APPCC, SIF, 
PNCRC, BAP 

C.5. Utilização de estratégias 
administrativas 

Autonomação, Estudo 
de tempos e 
movimentos 

Desconhece 
Lead time de 

processos, Estudo de 
tempos e movimentos 

C.6. Controles para eliminação de 
desperdícios no processo produtivo 

Controle de tempo por 
cada etapa 

Controle por peso 
das perdas 

Controle por peso, 
Controle de tempo de 

ciclo, Controle por 
peso das perdas 

C7. Planejamento de ação de 
melhoria no processo produção 

Apresenta Não apresenta Apresenta 

C.8. Processo melhoria 
formalizado? 

Não Não Sim 

C.9. Meta ao conduzir um processo 
de melhoria 

Conseguir atender o 
aumento de demanda, 
Melhorar a qualidade 

Melhorar o 
desempenho dos 

processos 

Destacar-se no 
mercado, Melhorar a 

qualidade 
C.10.  Possui empresas como 
referencial? 

Sim (empresa nacional) 
Sim (empresa 

nacional) 
Sim (empresa do 

exterior) 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Ao realizar a análise comparativa entre as Unidades de Pesquisa com relação ao 

posicionamento de mercado foi compreendido que as respostas se diferem. A Unidade de 

Pesquisa A busca se posicionar como a melhor organização em sua região de atuação, ou seja, 

no seu mercado local com vistas a seus clientes atendidos. Já Unidade de Pesquisa B prioriza 

se fortalecer como uma empresa sólida que cumpre suas ações comerciais como foco em 

mercado (estados atendidos). E, a Unidade de Pesquisa C se posiciona de maneira a mostrar a 

qualidade de seus produtos e possuindo sua entrega rápida. 

Quanto ao planejamento de longo prazo, o que neste estudo optou-se por dizer a 

visão daqui a 5 anos, notou-se que as três agroindústrias possuem planejamento para 

desenvolvimento neste período. A Unidade de Pesquisa A citou que ao construir a atual planta 

produtiva, antevendo-se o crescimento futuro, planejou seu espaço de maneira a poder 

aumentar sua capacidade em 100%. Para tanto também foi planejado o desenvolvimento de 

novos produtos derivados da tilápia o que necessitaria de maior espaço físico na adoção de 

equipamentos e mão-de-obra. Para a Unidade de Pesquisa B o planejamento de longo prazo 

está relacionado com a intenção de exportar seus produtos para outros países. Já a Unidade de 

Pesquisa C consiste no aumento da sua produção em 100% e na abertura de clientes em outros 

países que ainda não são atendidos. 

 Com relação ao acompanhamento das vendas e previsão também foi verificado 

que todas as Unidades de Pesquisa possuem a realização de controles e ações para tal critério. 

A Unidade de Pesquisa A possui em seu setor comercial um televendas que é responsável por 

realizar a gestão da demanda. São realizadas previsões com base em compras feitas no mesmo 

período do ano anterior para se poder ajustar a produção. Já a Unidade de Pesquisa B possui 

um setor de televendas e a atuação de representantes externos para gerir sua demanda. Assim 

como na Unidade de Pesquisa A são realizadas previsões de maneira a se apontar a produção. 

A Unidade de Pesquisa C possui televendas, representantes externos nacionais e 

representantes externos responsáveis pelo mercado externo. Para tanto esta unidade projeta 

suas vendas para um período de 5 anos, o que ajuda no desenvolvimento do processo 

produtivo.  Ressalta-se que a Unidade de Pesquisa B e C possuem atendimento com foco em 

grandes redes supermercadistas por meio de contratos comerciais o que possibilita uma 

melhor gestão na realização das projeções de vendas.  

As três agroindústrias se adequaram em algumas normas que são necessárias para 

indústrias de alimentos assim como outras normativas e certificações para o acesso em outros 
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mercados. Todas as Unidades de Pesquisa possuem o SIF, que é obrigatório para indústrias de 

alimentos de origem animal, possuindo ainda uma sala destinada aos auditores como essa 

legislação solicita. Ainda possuem as BPF na busca do desenvolvimento da adoção de 

práticas de qualidade em seus processos e o APPCC procurando visar a segurança na 

produção. De diferente a Unidade de Pesquisa B possui a adoção que não é obrigatória do 

Codex Alimentarius na busca por padrões de produção internacionais e a Gestão de Incidentes 

que procura minimizar a os prejuízos das operações e aumentar os níveis de serviços 

prestados (ANVISA, 2016c). 

Ao adentrar na utilização de estratégias administrativas a Unidade de Pesquisa A 

relatou que desenvolve o processo de autonomação de seus processos de maneira a reduzir o 

tempo de ciclo produtivo e as falhar humanas. Outro aspecto se dá no estudo de tempos e 

movimentos pela busca do melhor procedimento no que tange as operações manuais 

realizadas pelos colaboradores. Para tanto, de acordo com os autores Todorova e Dugger 

(2015) e Fritzen e Saurin (2014), a autonomação de processos produtivos é tida como uma 

ferramenta do sistema Lean Production mas pode ser considerada um tipo de metodologia 

quando estudada sua implantação. Já a Unidade de Pesquisa B apontou que desconhece a 

utilização de filosofias ou estratégias administrativas. E, a Unidade de Pesquisa C citou a 

utilização do lead time de processo e o estudo de tempos e movimentos. De acordo com 

Librelato et al. (2014) e Lin, Wou e Julian (2011), o lead time é citada como ferramenta do 

sistema Lean Production e tem foco no controle de tempo do processo ou de etapas além da 

diminuição de estoque intermediários (supermercados). 

Quanto ao controle para a minimização ou eliminação dos desperdícios as três 

organizações possuem ações sendo que estas apresentam similaridade. A Unidade de Pesquisa 

A relatou a realização de controle de tempo por cada etapa sendo seu foco tentar diminuir este 

tempo. Mesmo não citado anteriormente pode-se dizer que então é utilizado a ferramenta lead 

time do sistema Lean Production. Para a Unidade de Pesquisa B é realizado o controle por 

peso das perdas geradas nos processos (sobras). Na Unidade de Pesquisa C existe o controle 

de tempo de ciclo (lead time) e controle das perdas geradas no processo. 

 Com relação ao planejamento de melhorias no processo de produção as Unidades 

de Pesquisa A e C realizam planejamento prévio antes de executá-las. Já a Unidade de 

Pesquisa B opta diretamente na execução sem planejamento prévio. 

 Embora a Unidade de Pesquisa A planeje a introdução de melhorias em seus 

processos não é realizado o registro de tais planejamentos. De acordo com Brown, Squire e 
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Blackmon (2007), o registro de dados de planejamentos de ações para melhoria no processo 

produtivo é necessário para que a indústria não realize as mesmas tentativas uma série de 

vezes, uma vez que o quadro de funcionários pode ser alterado. A Unidade de Pesquisa B não 

apresenta registros e a Unidade de Pesquisa C possui registros formais de todos os 

planejamentos de ações de melhoria. 

Ao executar ações de melhoria em seus processos as Unidades de Pesquisa A e C 

citaram um ponto em comum, a busca pela qualidade de seus produtos. Contudo, a Unidade 

de Pesquisa A também almeja atender o aumento da demanda e a Unidade de Pesquisa C 

procura destacar-se no mercado. Já a Unidade de Pesquisa B tem como meta melhorar o 

desempenho dos seus processos. 

Por fim quando abordado se as agroindústrias se espelham em alguma 

organização atuante no setor de maneira igual a se desenvolver foi apresentado que as três 

Unidades realizam o mimetismo. As Unidades de Pesquisa A e B se espelham em empresas 

nacionais e a Unidade de Pesquisa C em uma organização do exterior. 

 

d) Parte D – Ações que tangem o nível tático 

 

Ao realizar a análise comparativa sobre as ações que tangem o nível tático das 

Unidades de Pesquisa foi notado que duas organizações apresentam familiaridades no que 

tange a execução das ações. As Unidades de Pesquisa A e C realizam treinamentos com os 

colaboradores das ações que foram planejadas no nível estratégico. Já a Unidade de Pesquisa 

B aciona diretamente seus colaboradores de maneira que pensa em algo que talvez possa 

melhorar e já busca implantar a ação. O Quadro 20 ilustra as ações que tangem o nível tático. 

De acordo com a proposta de implantação do sistema Lean Production 

apresentada neste estudo pelos autores de Karim e Arif-Uz-Zaman (2013), ao verificar os 

aspectos condizentes na execução de ações no nível tático, seria de alto valor criar equipes 

(colaboradores) responsáveis pela gestão e implantação de uma nova melhoria em algum 

processo produtivo. Dessa forma, isso faria com que o objetivo ficasse intrinsecamente ligado 

em colaboradores que estão no meio produtivo disseminando claramente o que a organização 

pretende atingir com tais mudanças. 
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Quadro 20. Ações no nível tático das Unidades de Pesquisa 

Questão 
Unidade de Pesquisa 

A B C 

D1. Como executa ações? Treinamentos  Pensa e executa 

Treinamentos, Definição 
de metas e objetivos claros 

para todos os 
colaboradores 

D.2. Como cliente enxerga o 
produto (Conceito de valor) 

Superior ao concorrente Superior ao concorrente Superior ao concorrente 

D.3. Monitora etapas 
processo produtivo (cadeia 
de valor) 

Possui mapeada parte das 
etapas do processo de 

produção com controles 
formais 

Possui mapeada todas as 
etapas do processo de 

produção e com controles 
formais 

Possui mapeada todas as 
etapas do processo de 

produção e com controles 
formais 

D.4. Como libera ordem de 
produção (fluxo de 
produção) 

Os peixes são processados 
conforme a entrega pelos 
fornecedores, estocados e 

entregues aos clientes 
quando pedido (empurrado) 

Há aquisição da matéria-
prima, processamento e 
envio ao cliente após a 
confirmação de pedido 

(puxado) 

Há aquisição da matéria-
prima, processamento e 
envio ao cliente após a 
confirmação de pedido 

(puxado) 

D.5. Como conduz ações de 
melhoria (perfeição) 

Ações de melhoria são 
realizadas de modo 

constante, de modo formal  

Ações de melhoria são 
conduzidas de modo 
constante, porém sem 

controle formal 

Ações de melhoria são 
realizadas de modo 

constante, de modo formal 

D.6. Conduz quais fases ao 
aperfeiçoar o processo 
produtivo? 

Identificar o problema Identificar o problema 
Identificar o problema. 

Identificar a perda 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com relação ao conceito de valor do produto as três Unidades de Pesquisas 

compreendem que seus produtos são superiores aos dos concorrentes. Esse aspecto representa 

que a organização compreende que seus produtos possuem um alto padrão de qualidade 

fazendo com que a haja atuação em prol da minimização dos desperdícios (CALARGE et al, 

2012; LUCATO et al,, 2014). 

Quanto ao monitoramento das etapas do processo produtivo verifica-se que a 

Unidade de Pesquisa A tem apenas parte de suas etapas mapeadas com registros dessas 

operações. Já as Unidades B e C têm todas as etapas mapeadas e com registro dessas 

informações. Salienta-se que cada organização desenvolve uma quantidade de etapas em seu 

processo. Novamente, de acordo com base no modelo proposto por de Karim e Arif-Uz-

Zaman (2013), estes retratam que é importante o mapeamento de todo o processo de 

manufatura. Corroborando, Tyagi et al. (2015) citam que com o mapa do processo e com a 

utilização da ferramenta do sistema Lean Production mapeamento do fluxo de valor, para 

identiricar todas as atividades que agregam e não agregam valor dentro do processo e 

melhorar o desempenho por meio da identificação destas. 

Na análise comparativa de como as Unidades de Pesquisa realizam o apontamento 

da produção ou liberação da ordem foi visto que a Unidade de Pesquisa A as tilápias são 
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processadas conforme o recebimento sendo, estocadas e enviadas para os clientes quando 

surge um pedido (produção empurrada). Nas Unidades de Pesquisa B e C a ordem de 

produção é realizada quando o pedido já está confirmado, desenvolvendo sua produção de 

forma puxada. De acordo com os autores Danese, Romano e Bortolotti (2012), o processo de 

produção puxada possibilita a organização a economizar tempo, gastos com estoques parados, 

excesso de estoque. Ressalta-se, que nestes tipos de agroindústrias (processadoras de peixes) a 

matéria-prima e por consequência o produto final (quando não congelado) possuem um 

grande nível de perecibilidade o que é um fator de alto risco para este setor. 

Quando analisado como são conduzidas as ações de aperfeiçoamento das etapas 

do processo produtivo, foi visto que as três organizações apresentam estas ações de modo 

constante e possuem registros para acessos posteriores. 

Por final, ao comparar as etapas táticas do WCM citadas por Felice, Petrillo e 

Monfreda (2013) no levantamento teórico do presente estudo nota-se que as Unidades de 

Pesquisa A e B citam que ao efetuar o aperfeiçoamento das etapas do processo produtivo 

apenas focam na identificação do problema. Já a Unidade de Pesquisa C além de identificar o 

problema, identifica quais são as perdas. Embora a Unidade de Pesquisa A não possua 

mapeadas todas as etapas de seu processo produtivo esta aponta que realiza o aperfeiçoamento 

de processos. 

 

e) Parte E – Ações que tangem o nível operacional 

 

Ao se realizar a gestão dos pilares da WCM para os casos, observa-se no Quadro 

21 que a Unidade de Pesquisa C citou desenvolver ações que atingem todos os 10 pilares de 

sustentação da WCM. A Unidade de Pesquisa B apontou que não possui ações para três 

pilares, sendo estes, Melhoria Focada, Logística e Gestão de pessoas. Já a Unidade de 

Pesquisa B reportou que apenas o pilar Desdobramento de custos não é acionado. 

Hosseine et al. (2012) cita que se atingir um patamar de manufatura de classe 

mundial está relacionado com a obtenção e desenvolvimento de alguns atributos como 

compreender as medidas que se precisa adquirir para se acessar outros mercados, possuir uma 

visão global do produto, entre outros.  
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Quadro 21. Desenvolvimento dos pilares da WCM por Unidade de Pesquisa 

Pilar do WCM 
Unidade de Pesquisa 

A B C 
Segurança no trabalho Sim Sim Sim 

Desdobramento de custos Sim Não Sim 

Melhoria focada Não Sim Sim 

Atividades autônomas Sim Sim Sim 

Manutenção profissional Sim Sim Sim 

Controle de qualidade Sim Sim Sim 

Logística Não Sim Sim 

Gestão antecipada Sim Sim Sim 

Meio ambiente Sim Sim Sim 

Desenvolvimento de pessoas Não Sim Sim 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Diante desse aspecto é importante citar que cada Unidade de Pesquisa possui um 

objetivo no que tange seu atendimento de mercado, sendo que a Unidade de Pesquisa A busca 

atender um mercado regional, a Unidade de Pesquisa B, atender o mercado nacional e 

pretende futuramente atuar no mercado de exportação e a Unidade de Pesquisa C atende o 

mercado nacional e internacional. Isso faz com que cada organização, dependendo dos 

objetivos, necessite buscar o máximo de eficiência em seus processos produtivos de modo que 

possa diminuir seus custos na luta por competitividade (LIMBERGER; SILVEIRA, 2014; 

FIRETTI et al.. 2014). 

De acordo com Borges, Oliveira e Oliveira (2013) e Palucha (2012) abertura e 

desenvolvimento de todos os pilares concede para as empresas vantagens como maior 

rentabilidade, processo padronizado, alto teor de qualidade em seus produtos, diminuição das 

percas de processo, entregas rápidas, preços melhores, maior competitividade perante aos seus 

concorrentes.  

No entanto, segundo Xie (2014), a implantação da WCM dentro das organizações 

é considerada um processo estressante nos quais os benefícios podem vir a longo prazo. 

Para Murino et al. (2012), o processo de implantação deveria estar ligado com os 

principais objetivos buscados pela organização e dessa maneira se iniciar pelo pilar que 

afetaria tal meta. 

Outro ponto analisado está apresentado no Quadro 22 ao se comparar a percepção 

das Unidades de Pesquisa sobre o desempenho de cada pilar de sustentação da WCM perante 

seus concorrentes e que foram citados que possuem ações pelas organizações pesquisadas. Foi 

visto que a Unidade de Pesquisa C citou que para todos os pilares suas ações possuem 
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desempenho superior aos de seus concorrentes. A Unidade de Pesquisa A aponta que para o 

pilar Manutenção profissional suas ações possuem desempenho próximo aos de seus 

concorrentes e para o resto dos pilares apresenta desempenho superior. Já, a Unidade de 

Pesquisa B apresenta: desempenho inferior ao de seus concorrentes para os pilares Controle 

da qualidade, Logística, e Gestão antecipada; desempenho próximo ao de seus concorrentes 

para os pilares Segurança no trabalho, Melhoria Focada, Atividades autônomas, Manutenção 

profissional, Gestão de pessoas e Meio ambiente e; desempenho superior ao de seus 

concorrentes apenas para o pilar Controle de qualidade.   

 

Quadro 22. Percepção das Unidades de Pesquisa sobre o desempenho dos pilares perante seus concorrentes 

Pilar do WCM 
Unidade de Pesquisa 

A B C 

Segurança no trabalho Desempenho superior Desempenho próximo Desempenho superior 

Desdobramento de custos Desempenho superior Não possui ações Desempenho superior 

Melhoria focada Não possui ações Desempenho próximo Desempenho superior 

Atividades autônomas Desempenho superior Desempenho próximo Desempenho superior 

Manutenção profissional Desempenho próximo Desempenho próximo Desempenho superior 

Controle de qualidade Desempenho superior Desempenho superior Desempenho superior 

Logística Não possui ações Desempenho inferior Desempenho superior 

Gestão antecipada Desempenho superior Desempenho inferior Desempenho superior 

Meio ambiente Desempenho superior Desempenho próximo Desempenho superior 

Desenvolvimento de pessoas Não possui ações Desempenho próximo Desempenho superior 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Salienta-se, ainda no que tange as análises sobre a percepção das Unidades de 

Pesquisa sobre o desempenho dos pilares face aos concorrentes que, a visão sobre 

desempenho está relacionada a uma percepção humana do respondente da pesquisa. Esta 

percepção de desempenho fica muito atrelada também a realização de pesquisas comparativas 

aos concorrentes, o que foi possível observar um forte conhecimento neste sentido pela 

Unidade de Pesquisa B. 

Dentro das ações que tangem os níveis organizacionais das Unidades de 

Pesquisas, o nível operacional apresenta-se como um ponto alto desta pesquisa, haja visto que 

neste nível ocorre o ponto de relação da utilização de ferramentas do sistema Lean Production 

de maneira a desenvolver os pilares de sustentação método WCM (PALUCHA, 2012) 

O Quadro 23 apresenta as técnicas e ferramentas do sistema Lean Production e se 

as Unidades de Pesquisa fazem uso ou não destas. Além disso, destaca-se as quantidades de 
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pilares de sustentação do método WCM que os respondentes indicaram afetar ao utilizá-la, de 

modo a permitir uma comparação com o estudo teórico de Leite e Satolo (2016). 

 

Quadro 23. Emprego das técnicas e ferramentas do sistema Lean Production e quantidades de pilares da WCM 

desenvolvidos 

Técnicas ou Ferramentas do 
sistema Lean Prodction 

Unidade de Pesquisa A Unidade de Pesquisa B Unidade de Pesquisa C 

Faz 
uso 

Quantidade de 
pilares da 

WCM 
desenvolvidos 

Faz 
uso 

Quantidade de 
pilares da 

WCM 
desenvolvidos 

Faz 
uso 

Quantidade de 
pilares da 

WCM 
desenvolvidos 

Mapeamento do fluxo de valor Sim 2 Não 0 Não 0 

Just in time Sim 1 Sim 7 Sim 3 

Manutenção Produtiva Total 
(TPM – Total Productive 

Maintenance) 
Sim 1 Sim 6 Sim 2 

Lead Time Sim 2 Sim 7 Sim 4 

5S Sim 3 Não 0 Não 0 

Trabalho padronizado Sim 2 Sim 7 Sim 4 

SMED - Troca rápida de 
ferramentas 

Sim 1 Sim 7 Não 0 

 Dimensionamento do lote Não 0 Sim 5 Sim 2 

Produção celular (em fluxo 
contínuo) 

Não 0 Não 0 Não 0 

Takt-time - balanceamento da 
produção 

Não 0 Sim 5 Sim 4 

Kanban - sistemas de puxar Sim 1 Não 0 Sim 2 

 Kaizen - melhoria continua Sim 3 Sim 6 Sim 3 

 Poka Yoke Sim 1 Não 0 Sim 2 

Sistema puxado de produção Não 0 Sim 5 Sim 1 

Integração de fornecedores Não 0 Sim 6 Sim 5 

Defeitos/Controle de Qualidade Sim 3 Sim 9 Sim 3 

Empowerment - Equipes de 
resolução de problemas 
autogeridas 

Não 0 Não 0 Sim 2 

Nivelamento da Produção – 

Heijunka 
Não 0 Sim 9 Não 0 

Controle Estatístico da 
Qualidade - Statistic Control 

Process 
Não 0 Sim 7 Sim 1 

Autonomação/Jidoka Sim 2 Sim 2 Sim 4 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em uma análise geral quanto ao uso das técnicas e ferramentas do sistema Lean 

Production nota-se que sete foram indicadas pelas três Unidades de Pesquisa, as quais são: 

Just in time, Manutenção Produtiva Total, Lead Time, Trabalho padronizado, Kaizen - 

melhoria continua, Defeitos/Controle de Qualidade, Autonomação/Jidoka. Salienta-se, que ao 
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atentar-se para o processo de filetagem, a matéria-prima tem alta perecibilidade, o que sugere 

que esta seja entregue no tempo certo para produção e em tempo hábil para os clientes. Ainda 

sobre a fragilidade que a matéria-prima apresenta o ideal é se possuir um lead time de 

processo eficiente, de maneira organizada, buscando melhorias e adotando equipamentos que 

reduzam esse tempo para que a qualidade do peixe fresco seja aumentada. 

Outras cinco técnicas e ferramentas foram indicadas por duas Unidades de 

Pesquisa como de utilização: SMED - Troca rápida de ferramentas, Takt-time - 

balanceamento da produção, Poka Yoke, Kanban - sistemas de puxar, Controle Estatístico da 

Qualidade. 

Apenas a técnica e ferramenta Produção celular não foi indicada como utilizada 

pelas Unidades de Pesquisa. Este fato pode estar atrelado devido as organizações 

apresentarem um processo industrial em linha já consolidado. 

Comparando individualmente, para a Unidade de Pesquisa A foi citado pelo 

respondente de pesquisa que as ferramentas do sistema Lean Production 5S, Kaizen e 

Defeitos/Controle da Qualidade utilizadas no processo de filetagem afetam a maior 

quantidade, ou seja, três de pilares de sustentação do método WCM, tais como: 

- 5S e Kaizen: desenvolvem os pilares da WCM Segurança do trabalho, Controle 

da Qualidade e Desenvolvimento de pessoas e;  

- Defeitos/Controle da Qualidade: afeta os pilares da WCM Manutenção 

profissional, Controle da qualidade e Meio Ambiente. 

Ressalta-se, que quando abordado o pilar Desenvolvimento de pessoas a Unidade 

de Pesquisa A não citou possuir ações, mas retratou que as ferramentas 5S e Kaizen do 

sistema Lean Production podem desenvolver este pilar da WCM. Ainda também não foi 

apresentado ações para o pilar Logística da WCM, mas a agroindústria em questão aponta que 

a ferramenta Just in time pode afetar esse pilar. No entanto, as ferramentas Dimensionamento 

do lote Produção celular (em fluxo contínuo), Takt-time, Empowerment, Nivelamento da 

Produção e Controle Estatístico da Qualidade não são citadas que afetam algum pilar.  

Na Unidade de Pesquisa B foi citado que as ferramentas do sistema Lean 

Production Just in time, Lead Time, Trabalho padronizado, SMED e Controle Estatístico da 

Qualidade afetam cada uma delas sete pilares do método WCM no tange a maior quantidade, 

sendo estes: 



110 
 

 
 

- Just in time: desenvolve os pilares Desdobramento de custos, Melhoria focada, 

Manutenção profissional, Controle de qualidade, Logística, Gestão antecipada e 

Desenvolvimento de pessoas; 

- Lead Time: desenvolve os pilares Desdobramento de custos, Melhoria focada, 

Manutenção profissional, Controle de qualidade, Logística, Gestão antecipada e 

Desenvolvimento de pessoas; 

- Trabalho padronizado: desenvolve os pilares Segurança do trabalho, 

Desdobramento de custos, Melhoria focada, Manutenção profissional, Controle de qualidade, 

Gestão antecipada e Desenvolvimento de pessoas; 

- SMED: desenvolvem os pilares Segurança do trabalho, Desdobramento de 

custos, Melhoria focada, Manutenção profissional, Controle de qualidade, Gestão antecipada 

e Desenvolvimento de pessoas e; 

- Controle Estatístico da Qualidade: Desdobramento de custos, Melhoria focada, 

Manutenção profissional, Controle de qualidade, Logística, Gestão antecipada e 

Desenvolvimento de pessoas. 

Também não foi apontado o desenvolvimento de pilares para as ferramentas 

Mapeamento do fluxo de valor, 5S, Produção celular, Kanban, Poka Yoke, e Empowerment do 

sistema Lean Production. Sobretudo, nota-se que a Unidade de Pesquisa B não relatou não 

possuir ações para o pilar Desdobramento de custo, porém foi citado que várias ferramentas 

do sistema Lean Production podem desenvolvê-lo. 

Por final, na Unidade de Pesquisa C foi verificado que a ferramenta Integração de 

fornecedores do sistema Lean Production contempla o maior número, ou seja, cinco pilares 

do método WCM, sendo: 

- Integração de fornecedores: afetam os pilares Segurança do trabalho, 

Desdobramento de custos, Controle da qualidade, Logística e Meio ambiente. 

Salienta-se, que para as ferramentas Mapeamento do fluxo de valor, 5S, SMED e 

Nivelamento da Produção do sistema Lean Production não foram apontados como 

desenvolvimento de alguns dos dez pilares de sustentação da WCM. Diferente dos outros 

casos estudados, a Unidade de Pesquisa C citou apresentar ações para todos os pilares do 

método WCM.  

 De modo análogo ao cálculo efetuado no Quadro 6, conduziu-se o cálculo do 

GRA, de modo a estabelecer o ranking das técnicas e ferramentas do sistema Lean Production 
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para as Unidades de Pesquisa. O Quadro 24 sumariza o resultado deste cálculo bem como 

ilustra os dados supramencionados de Leite e Satolo (2016). 

 

Quadro 24. Resultados do cálculo do Coeficiente R para os resultados da presente pesquisa e comparativo aos 

resultados de Leite e Satolo (2016) 

Cálculo Coeficiente R para resultados das Unidades 
de Pesquisa 

Cálculo Coeficiente R estudo Leite e Satolo (2016) 

Técnica ou ferramenta 
Coeficiente 

R Técnica ou ferramenta 
Coeficiente 

R 
Trabalho padronizado 0,3962 Mapeamento do Fluxo de Valor 0,6678 

Lead Time 0,3790 Manutenção Produtiva Total 0,4263 

Mapeamento do fluxo de valor 0,3595 Kaizen - melhoria continua 0,4147 

Defeitos/Controle de Qualidade 0,3462 5S 0,4029 

Autonomação/Jidoka 0,3367 Trabalho Padronizado 0,3985 

Kaizen - melhoria continua 0,3195 Seis Sigma 0,3765 

Just in time 0,3124 Dimensionamento de Lote 0,3566 

Integração de fornecedores 0,3124 Produção Celular (em fluxo contínuo) 0,342 

Manutenção Produtiva Total (TPM – 
Total Productive Maintenance) 

0,2967 SMED - Troca rápida de ferramentas 0,3292 

Sistema puxado de produção 0,2952 Just in time 0,3216 

Takt-time - balanceamento da produção 0,2795 Poka Yoke 0,3127 

SMED - Troca rápida de ferramentas 0,2719 Empowerment 0,2991 

Controle Estatístico da Qualidade - 
Statistic Control Process 

0,2624 Kanban - sistemas de puxar 0,2974 

Nivelamento da Produção - Heijunka 0,2548 
Takt-time - balanceamento da 

produção 
0,2889 

Dimensionamento do lote 0,2452 Lead Time 0,2859 

Kanban - sistemas de puxar 0,2357 Autonomação/Jidoka 0,2751 

Poka Yoke 0,2267 Sistema Puxado de Produção 0,2746 

5S 0,2190 Gestão Visual 0,2693 

Empowerment - Equipes de resolução de 
problemas autogeridas 

0,2190 Defeitos/Controle de Qualidade 0,2692 

Produção celular (em fluxo contínuo) 0,2000 Força de trabalho multifuncional 0,2662 

  
Controle Estatístico da Qualidade - 

Statistic Control Process 
0,2652 

  
Engenharia Simultânea 0,2596 

  
Integração de fornecedores 0,2506 

  
Tecnologia de Grupo/Manufatura 

Celular 
0,2437 

  
Nivelamento da Produção 0,2316 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Pode ser observado que a ferramenta Trabalho padronizado dos resultados das 

Unidades de Pesquisa apresentou o maior coeficiente. Compreende-se que o a padronização 

dos processos é importante para este tipo de manufatura, uma vez que a retirada da parte 



112 
 

 
 

principal produto da matéria-prima é realizada de forma manual com o uso de ferramentas 

(facas). Segundo Lantz, Hansen e Antoni (2015), essa ferramenta do sistema Lean Production 

pode diminuir o risco de erro dentro das organizações que possuem processos manuais 

ampliando a rapidez e a qualidade. 

Nota-se, que dentre as seis ferramentas com os coeficientes mais altos três delas 

(Trabalho padronizado, Mapeamento do fluxo de valor e Kaizen – melhoria contínua) 

encontram-se entre as mais indicadas para implantação no estudo de Leite e Satolo (2016), 

tendo um alto fator de impacto em diversos pilares do método WCM. Entretanto, a ferramenta 

Lead time pode ser justificada com alto coeficiente pela análise GRA, para os resultados das 

Unidades de Pesquisa, matéria-prima (carne de peixe) perecível e dessa forma ser importante 

controlar o tempo de ciclo de processo. Para a ferramenta Defeitos/Controle da qualidade 

sugere-se, que este tipo de agroindústria de alimentos de origem animal possui fiscalizações 

por órgãos do governo com foco na qualidade dos processos e do produto sendo necessária a 

adoção na de tal ferramenta. Já a ferramenta Autonomação/Jidoka pode estar ligada com a 

busca pela agilidade dos processos e diminuição de erros humanos 

Por final, um ponto de alta divergência se dá na ferramenta Integração com 

fornecedores onde para os resultados das Unidades de Pesquisa esta aparece na oitava posição 

e no estudo de Leite e Satolo (2016) é apontada na vigésima terceira posição com baixo 

coeficiente da GRA. Contudo, para as organizações processadoras do filé de tilápia os 

fornecedores têm proximidade uma vez que novamente recorda-se que os peixes a serem 

retirados de seu processo lugar de criação precisam ser processados em um determinado 

período de tempo. Outro aspecto que traz está forte ligação é a necessidade de entrega 

continua de peixe de modo a evitar a paradas das linhas de produção. 

 

f) Parte F – Benefícios, dificuldades e fatores críticos para o sucesso 

 

Quando analisado os benefícios, dificuldades e FCS das organizações, de acordo 

com Schonberguer (2007), todo e qualquer adoção de uma ferramenta ou metodologia para 

melhorar o processo produtivo apresenta muito pontos que trazem dificuldade. Embora seja 

árdua a implantação de novos métodos ou sistemas, este por sua vez quando bem executados 

podem trazer excelentes resultados. 

 Apresentando nas inter-relações entre o sistema Lean Production e o método 

WCM foi notado que o quando são apontados os benefícios o sistema Lean Production se 
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mostra mais abrangente, uma vez que seu repertório de ferramentas é grande. Já o método 

WCM possui como foco a sustentação dos 10 pilares e para que isso ocorra é necessário a 

aplicação de ferramentas e técnicas no processo produtivo. 

São apresentados no Quadro 25 os apontamentos que cada Unidade de Pesquisa 

citou com relação aos benefícios, dificuldade e FCS para adoção de sistemas ou metodologias 

utilizadas em seu processo de beneficiamento.  

 

Quadro 25. Benefícios, dificuldades e fatores críticos para o sucesso citados pelas Unidades de Pesquisa 

Benefícios associados a implantação 

Apontamento da literatura 
Unidade de 
Pesquisa A 

Unidade de 
Pesquisa B 

Unidade de 
Pesquisa C 

Padronização dos processos    
Melhora no clima organizacional    
Aumento da eficiência do trabalho em equipe    
Redução dos desperdícios    
Ganho de eficiência produtiva  X  
Diminuição de custos  X X 
Aumento da lucratividade X   
Eliminação dos tempos desnecessários  X  
Melhor controle de inventários    
Aumento da competitividade    
Redução do tempo de espera do cliente     

Dificuldades associadas a implantação 

Apontamento da literatura 
Unidade de 
Pesquisa A 

Unidade de 
Pesquisa B 

Unidade de 
Pesquisa C 

Adoção de novos métodos de trabalho X X  
Falta de comprometimento dos colaboradores  X  
Gastos com implantação X   
Dispêndio de tempo para adaptação   X 
Mudança na cultura organizacional X   

Fatores críticos para o Sucesso 

Apontamento da literatura 
Unidade de 
Pesquisa A 

Unidade de 
Pesquisa B 

Unidade de 
Pesquisa C 

Clareza na transmissão os objetivos que se pretende 
com a implantação da metodologia   

 

Satisfação dos clientes    

Gerenciamento das informações    
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A Unidade de Pesquisa A citou como que ao executar processos de melhorias ou 

implantar alguma estratégia administrativa em seu processo de produção este tem como 
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benefício aumentar sua produtividade. Como apontando no embasamento teórico este 

benefício (aumento da produtividade) está mais voltado com o emprego do sistema Lean 

Production (BORGES; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2013; DUMITRESCO; DUMITRACHE, 

2011).  

Com relação às dificuldades para a realização de melhorias, a adoção de novos 

métodos de trabalhos, os gastos como implantação e a mudança na cultura organizacional da 

Unidade de Pesquisa A são apontado. Para tanto a adoção de novos métodos de trabalho e os 

gastos com implantação são tidos como um ponto de dificuldade tanto para o sistema Lean 

Production quanto para o método WCM. Já a dificuldade mudança na cultura organizacional 

se destina para o sistema Lean Production, uma vez que esse critério implica na realização de 

mudanças certas das vezes em costumes instaurados nas organizações (LUCATO et al., 2014; 

BASTOS; CHAVES, 2012). 

Para a Unidade de Pesquisa B está associado a implantação os benefícios como 

ganho de eficiência, diminuição de custos e eliminação dos tempos desnecessários. O 

benefício ganho da eficiência está relacionado com o sistema Lean Production (LAUREANI; 

ANTONY, 2011). Já a diminuição de custos e eliminação dos tempos desnecessários se 

aplicam as duas estratégias administrativas (CHIARINI; VAGNONI, 2014; BORGES; 

OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2013). 

No que trata as dificuldades para a Unidade de Pesquisa B a adoção de novos 

métodos de trabalhos e a falta de comprometimento dos colaboradores são tidas como um 

ponto negativo quando executados processos de melhoria no na produção. A adoção de novos 

métodos de trabalho compreende as duas estratégias administrativas e a falta de 

comprometimento dos colaboradores é associada como uma dificuldade do sistema Lean 

Production (XIE, 2014; BASTOS; CHAVES, 2012). 

Para a Unidade de Pesquisa C o ponto positivo na execução de melhorias esta 

relacionado com a diminuição de custos que poderá ser gerada estando associado este aspecto 

as duas estratégias administrativas (CHIARINI; VAGNONI, 2014).  

Quanto as dificuldades a Unidade de Pesquisa B indicou o dispêndio de tempo 

para adaptação gasto quando se executa uma nova melhoria ou se adota uma nova 

metodologia de trabalho. Este aspecto que por sua vez está associado com o sistema Lean 

Production (SAURIN; RIBEIRO; MARODIN, 2010). 

Por final, ao verificar os FCS nenhuma das três Unidades de Pesquisa citaram 

fatores que foram levantados na literatura da presente pesquisa.  
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4.4. Análise comparativa sobre o direcionamento das Unidades de Pesquisa para 

alinhamento a WCM 

 

Ao realizar a análise comparativa com relação ao direcionamento das Unidades de 

Pesquisa para o alinhamento a WCM é notado que as Unidades de Pesquisa estão 

desenvolvendo seus processos de modo a alcançar uma Manufatura de Classe Mundial.  

Contudo, há melhorias a serem conduzidas. A Unidade de Pesquisa A citou que 

não desenvolve ações para os pilares Melhoria focada e Logística. A Unidade de Pesquisa B 

indicou que não desenvolve apenas o pilar Desdobramento de custos. Por fim, ao verificar a 

Unidade de Pesquisa C, nota-se que esta apresentou em suas respostas a realização de ações 

em todos os pilares de sustentação da WCM.  

Embora ocorra o direcionamento das práticas do sistema Lean Production para 

que seus processos produtivos atinjam uma Manufatura de Classe Mundial, as Unidades de 

Pesquisa ainda carecem de um maior conhecimento e difusão dos conceitos relativos a estas 

duas estratégias administrativas de modo a conduzir seu uso formalizado em seus ambientes 

organizacionais. 
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5 CONCLUSÕES 

 

O processo de beneficiamento da tilápia é singular e diferente de outros 

procedimentos para o desenvolvimento de produtos inanimados. Por se tratar de um produto 

de origem animal muitas atribuições são solicitadas de órgãos fiscais e não podem ser 

evitadas. Isso faz com que estes tipos de agroindústrias precisem adotar procedimentos que 

garantam a qualidade de seus processos e respectivamente as de seus produtos. Sobretudo, 

estas organizações também buscam a competitividade em seus setores de atuação fazendo 

com que necessitem melhorar seus processos de maneira a reduzir custos e consigam adentrar 

a novos mercados. 

Destaca-se o estado de São Paulo em ser o maior beneficiador nacional de tilápia 

contendo a maior parte das organizações atuantes no Brasil sendo dessa forma explorado 

como delimitação de pesquisa. 

Embora existam muitos estudos com enfoque na tilápia, aponta-se este trabalho 

como uma pesquisa pioneira quando dirigido em enxergar os processos de melhorias com 

relação a utilização de ferramentas do sistema Lean Production para desenvolvimento dos 

pilares de sustentação do método WCM dentro das agroindústrias processadoras de tilápia.  

Com base nesses aspectos, o objetivo geral desta dissertação foi analisar como as 

agroindústrias processadoras do filé de tilápia do estado de São Paulo desenvolvem seus 

processos produtivos, de modo a alcançarem uma Manufatura de Classe Mundial, por meio do 

emprego do sistema Lean Production. 

Para atender a este objetivo geral a pesquisa desdobrou-se em três objetivos 

específicos aos quais dão base para esta conclusão. 

O primeiro objetivo específico determinar, a partir da literatura, as inter-relações 

conceituais das temáticas Lean Production e WCM como mecanismo para melhoria do 

processo produtivo organizacional. Neste ponto o trabalho apresenta contribuições 

importantes na literatura ao conduzir no item 4.1 após o levantamento do aporte teórico uma 

discussão importante acerca desta ligação das temáticas. Verifica-se a partir da literatura que a 

inter-relação entre os temas apresenta uma forte e importante sinergia, e que está ocorre nos 

níveis estratégicos, táticos e operacionais.  

Entretanto, as publicações que retratam de modo conjunto as temáticas 

apresentam-se em sua maioria focadas em relatar ações a nível operacional. Identifica-se neste 

ponto uma primeira oportunidade de estudos futuros, que é estabelecer o aporte teórico por 
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meio de um modelo de implantação das temáticas Lean Production e WCM que contemple os 

níveis estratégico, tático e operacional. 

Outra contribuição metodológica deste trabalho refere-se ao cálculo do GRA 

estabelecido com base dos dados de Leite e Satolo (2016). A partir deste cálculo ranqueou-se 

o impacto das técnicas e ferramentas do Sistema Lean Production e quantos pilares do 

método WCM são beneficiados com sua implantação. Identificou-se que as técnicas e 

ferramentas: Mapeamento do Fluxo de Valor, Manutenção Produtiva Total, Kaizen - melhoria 

continua, 5S, Trabalho Padronizado e Seis Sigma destacam-se na opinião dos especialistas 

quando o objetivo é alcançar um desempenho de classe mundial.  

O estudo teórico dos benefícios e dificuldades associado as temáticas identificou 

que neste aspecto a implantação do Lean Production contempla os critérios citados na 

literatura para o método WCM. Fato este que não ocorre nos Fatores Críticos de Sucesso, 

onde são citados na literatura dois pontos para o método WCM que não são referidos para o 

sistema Lean Production. Neste ponto, vislumbra-se a segunda oportunidade de estudos 

futuros, o de estabelecer os Fatores Críticos de Sucesso, benefícios e dificuldades atreladas a 

implantação do sistema Lean Production em organizações que focam o alcance da 

Manufatura de Classe Mundial.  

Desta forma, compreende-se que o primeiro objetivo específico desta pesquisa foi 

atendido. 

O segundo objetivo específico deste trabalho caracterizar, por meio de estudos de 

caso, as características relativas ao processo produtivo de processamento do filé de tilápia nas 

agroindústrias do estado de São Paulo. 

Para alcançar este objetivo específico o trabalho adotou a estrutura para condução 

de estudos de caso de Miguel (2011), o qual por meio de um questionário de pesquisa 

estruturado a partir do aporte teórico conduziu visitas in loco a três unidades beneficiadoras 

de filé de tilápia localizadas no estado de São Paulo. Os estudos de caso ocorreram em 

Unidades de Pesquisa que apresentam faixas de faturamento distintas e foca seu atendimento 

diferentes mercados. Durante a visita utilizou-se da observação e da solicitação de 

documentos das organizações em estudo para a realização das análises. 

A caracterização do processo produtivo das Unidades de Pesquisa deu-se por 

meio do mapeamento das etapas. Uma importante contribuição desta pesquisa, obtida a partir 

dos dados de campo, é o fato de que comparada a literatura de Pinheiro et al. (2006), as 

Unidades de Pesquisa apresentam seu processo produtivo com um número maior de etapas, e 
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que estas podem diferir em função singularidade e isto está ligado muito com aspectos de 

espaço físico, custos de processos e do modo de administração dos gestores. 

No que se refere as ações estratégicas, as Unidades de Pesquisa demonstraram ter 

uma visão de longo prazo, tendo conhecimento de seus objetivos futuros, conhecimento do 

mercado em que atuam e como ocorre a sua demanda. Entretanto, carecem ainda de uma 

maior formalização de planejamento estratégico, haja visto que duas Unidades de Pesquisa 

possuem perfil de gestão familiar e de modo informal. Abre-se aqui uma terceira 

oportunidade de pesquisa futura, que se dá em analisar como as agroindústrias beneficiadoras 

de filé de tilápia realizam o planejamento estratégico. 

Quando se trata do nível tático nota-se que as Unidades de Pesquisa executam 

ações de melhoria que estão atreladas ao planejamento estratégico, sendo que estas ocorrem 

com treinamento dos funcionários e o estabelecimento de metas a serem alcançadas. Neste 

ponto, observa-se que as Unidades de Pesquisa atendem os cinco princípios do sistema Lean 

Producion, ficando uma exceção a Unidade de Pesquisa A, que conduz a liberação do fluxo 

de produção de modo empurrado. 

Do ponto de vista operacional, as Unidades de Pesquisa informaram possuir ações 

para os pilares do método WCM, demonstrando foco na melhoria de seus processos. Esta 

melhoria se dá utilizando de modo particular das técnicas e ferramentas do sistema Lean 

Production, ou seja, cada organização emprega conforme necessidade e particularidade uma 

determinada técnica ou ferramenta. Destacaram-se neste ponto as técnicas e ferramentas Just 

in time, Manutenção Produtiva Total, Lead Time, Trabalho padronizado, Kaizen - melhoria 

contínua, Defeitos/Controle de Qualidade, Autonomação/Jidoka que são empregadas pelas 

três Unidades de Pesquisa estudadas.  

Comparando ao estudo de Leite e Satolo (2016) as técnicas e ferramentas do 

sistema Lean Production Trabalho padronizado, Mapeamento do fluxo de valor e Kaizen – 

melhoria contínua, utilizadas pelas Unidades de Pesquisa encontram-se entre as mais 

indicadas para implantação no estudo de Leite e Satolo (2016), tendo um alto fator de impacto 

em diversos pilares do método WCM. Tal fato pode levar induzir que as organizações, 

embora escolham técnicas e ferramentas que atendam suas necessidades, tem obtido os 

benefícios inerentes ao seu uso trazendo impactos positivos a outros pilares organizacionais. 

No entanto, quando questionadas sobre estes benefícios, verificou-se que as 

Unidades de Pesquisa ainda não conseguem perceber todos os ganhos relatados na literatura. 
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Tais aspectos citados acima retratam as principais considerações referente ao 

segundo objetivo específico, entendendo que o mesmo foi atendido. 

Por fim, o terceiro objetivo específico focava avaliar se, a partir dados coletados, 

as agroindústrias processadoras de filé de tilápia, por meio das práticas Lean estão 

direcionando a melhora de seus processos produtivos alinhados a Manufatura de Classe 

Mundial. 

Os dados coletados permitem afirmar que para as Unidades de Pesquisa 

investigadas há um direcionamento das práticas do sistema Lean Production para que seus 

processos produtivos possam atingir uma Manufatura de Classe Mundial. Entretanto, as 

Unidades de Pesquisa ainda carecem de um maior conhecimento e difusão dos conceitos 

relativos a estas duas estratégias administrativas de modo a conduzir seu uso formalizado em 

seus ambientes organizacionais.  

Aponta-se ainda, que os resultados obtidos nesta pesquisa não são passíveis de 

generalização para as demais unidades beneficiadoras de filé de tilápia, mas refletem a 

situação de um importante setor da economia até o presente momento não pesquisado. Com 

isso, destaca-se como quarta oportunidade de pesquisa futura a condução de estudos similares 

ampliando o número de unidades pesquisadas, seja no estado de São Paulo ou em outros 

estados, de modo a mapear como as agroindústrias processadoras de filé de tilápia, por meio 

das práticas Lean estão direcionando seus processos produtivos a atingirem uma Manufatura 

de Classe Mundial. 

Desta forma, retratando as contribuições científicas para cada um dos objetivos 

específicos, compreende-se que os resultados obtidos neste estudo são satisfatórios para o 

alcance do objetivo geral proposto. 
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APÊNDICE A – FORMULÁRIO DE PESQUISA 

 

Mestrando: Gustavo Antiqueira Goes 

Orientador: Dr. Eduardo Guilherme Satolo 

Instituição: 
Universidade Estadual Paulista – Programa de Pós-Graduação em 
Agronegócio e Desenvolvimento 

 

PARTE A: Caracterização da organização e do respondente da pesquisa 
A.1. Nome da 
empresa:   
A.2. Identificação 
da Unidade de 
Pesquisa:     
A.3. Cargo do 
respondente:   

A.4. Porte da 
empresa: 

(   ) Até 19 empregados 

(   ) De 20 a 99 empregados 

(   ) De 100 a 499 empregados 

(   ) Acima de 499 empregados 

A.5. Faixa de 
faturamento 
mensal: 

(   ) Microempresa (Menor ou igual a R$2,4 milhões) 
(   ) Pequena empresa (Maior que R$2,4 milhões e menor ou igual a R$16   
       milhões)  
(   ) Média empresa (Maior que R$16 milhões e menor ou igual a R$90  
       milhões) 
(   ) Média-grande empresa (Maior que R$90 milhões e menor ou igual a  
      R$300 milhões) 

A.6. Produção 
mensal: 

(   ) Menos 1 tonelada 

(   ) Entre 1 e 5 toneladas 

(   ) Entre 5 e 10 toneladas 

(   ) Acima de 10 toneladas 

A.7. Tempo de 
atuação no 
mercado: 

(   ) Menos de 1 ano 
(   ) Entre 1 e 5 anos 
(   ) Entre 5 e 10 anos 
(   ) Acima de 10 anos 

A.8. Estrutura de 
governança: 

(   ) Gestão Familiar     

(   ) Gestão Cooperativista 

(   ) Gestão Profissional    
A.9. Vende para 
outros estados? 

(   ) Não       (   ) Sim. Qual(is): 

A.10. Exporta para 
outros países? 

(   ) Não       (   ) Sim. Qual(is): 

A.11. Possui 
alguma 
certificação? 

(   ) Não       (   ) Sim. Qual(is): 
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PARTE B: Caracterização do processo produtivo de filetagem do filé de tilápia 
B.1. Quais etapas do processo de filetagem da tilápia são realizadas pela Unidade de Pesquisa? 

Etapa: Número de funcionários envolvidos: 

(     ) Recebimento     

(     ) Separação     

(     ) Abatimento     

(     ) Descamação     

(     ) Descabeçamento e esviceração 
  

(     ) Filetagem  
  

(     ) Limpeza final (toilet) 
  

(     ) Embalagem 
  

(     )   

(     )     

B.2. Para a realização das etapas, como ocorre o recebimento da matéria-prima (peixes)? 
(   ) Criação no local com transferência por esteiras ou tanques 
(   ) Congelados     
(   ) Em tanques com água     
B.3. Ao final do processo de filetagem, os filés são preparados de que modo para envio ao 
cliente?  
(    ) Embalados com o nome do frigorífico     
(    ) Embalados e congelados com o nome do frigorífico     
(    ) Embalados com o marca do cliente     
(    ) Embalados e congelados com o nome do cliente     
(    )  Outros:___________________________________________________ 

 

PARTE C: Ações que tangem ao nível estratégico 
C.1.  Qual a visão atual da organização quanto ao seu posicionamento no mercado? 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

  

 
 
 
 
 
 
  

C.2. Como a organização realiza o planejamento de longo prazo (por exemplo, a visão daqui a 
cinco anos)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



134 
 

 
 

C.3. Ocorrem estudos ou acompanhamentos para previsão de vendas (gestão da demanda)?  
  
 
 
 
 
 
 
 

C.4. Para a produção de filés de tilápia e sua posterior comercialização a empresa necessitou se 
adequar a alguma legislação, protocolo ou normativa (exemplo, BPF, APPCC)? Como e em 
qual momento isso ocorreu? 

  
 
 
 
 
 
 
 

C.5. A organização se utiliza de estratégias administrativas (ou seja, alguma filosofia, 
metodologia) no processo de filetagem? 
          
          C.5.1. Caso sim, a organização possui registro da implantação de alguma metodologia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
          C.5.2. Caso não, a organização conhece e pretende implantar alguma em seu ambiente 
produtivo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.6. A organização possui em seu processo produtivo algum tipo de controle para minimizar 
ou eliminar desperdícios? Em quais enfoques ocorrem este planejamento?  
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C.7. Como é planejada a introdução de uma nova melhoria no processo de produção? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.8. A execução das melhorias no processo de produção é conduzida de modo formal com 
registro das ações conduzidas? 

 
 
 
 
 
 
 
  

C.9. Ao executar uma melhoria no processo de produção, a organização possui como meta 
alcançar a qual desempenho?  
(    ) Apenas corrigir um erro ou melhorar o desempenho do processo localmente 
(    ) Aproximar ou alcançar o desempenho do concorrente  
(    ) Destacar-se no mercado buscando ser a empresa de destaque 
(    ) Outros ___________________________________________________________________ 
 

C.10. A empresa se espelha em alguma organização atuante do mercado para se desenvolver? 
     Dentro do próprio setor que atua?      
     (    ) Não     (     ) Sim. Qual(is) ____________________________________________________ 
     De setor diferente ao que atua?            
     (    ) Não    (     ) Sim. Qual(is) ____________________________________________________ 
 

 

PARTE D: Ações que tangem ao nível tático 
D.1. Como ocorre a execução de uma ação traçada no nível estratégico? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.2. Como a empresa visualiza que o cliente "enxerga" o seu produto (conceito de valor)? 

(   ) Inferior ao concorrente 
(   ) Idêntico ao concorrente 
(   ) Superior ao concorrente 
(   ) Outro 
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D.3. Como a empresa monitora as etapas de seu processo produtivo (cadeia de valor)?  
(   ) Possui mapeada todas as etapas do processo de produção e com controles formais 
(   ) Possui mapeada todas as etapas do processo de produção, porém sem controle formal 
(   ) Possui mapeada parte das etapas do processo de produção, com controle formal. Quais as  
      etapas? 
  
 
 
 
(   ) Possui mapeada parte das etapas do processo de produção, sem controle formal. Quais as  
       etapas? 
 
 
 
 
(   ) Possui um controle informal das etapas 
(   ) Não possui controles nas etapas do processo de produção.  
D.4. Como a empresa realiza liberação da ordem de produção (fluxo de produção / produção 
puxada)? 
(   ) Os peixes são processados conforme entrega pelos fornecedores, estocados, e entregues aos  
       clientes quando pedido (empurrado) 
(   ) Há a aquisição da matéria-prima (peixes), processamento e entrega ao cliente após a  
       confirmação do pedido (puxado) 
D.5. Como a empresa conduz ações para aperfeiçoamento das etapas do processo produtivo 
(perfeição)? 
(   ) Ações de melhoria são realizadas de modo constante, de modo formal 
(   ) Ações de melhoria são realizadas de modo constante, porém sem controle formal 
(   ) Ações de melhoria são realizadas apenas quando problemas ocorrem, de modo formal 
(   ) Ações de melhoria são realizadas apenas quando problemas ocorrem, porém sem controle  
      Formal 
D.6. (Apenas se possuir ações de melhoria de modo formal) A empresa ao efetuar o 
aperfeiçoamento das etapas do processo produtivo, conduz quais fases (etapas táticas do 
WCM)? 
(    ) Identificar o problema 
(    ) Identificar a perda  
(    ) Definir o método que será adotado para restauração  
(    ) Controlar os resultados 
(    ) Outro 

 

PARTE E: Ações que tangem ao nível operacional 
E.1. Possui ações voltadas para os aspectos de: 
E.1.1. Segurança do trabalho   (   ) Sim        (   )Não 
(Somente para respostas SIM) 

Quais são estas ações? 
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Quais são os indicadores de desempenho? 
 
 
 
 
 
 

Como estes estão comparados aos 
concorrentes? 

(    ) Desempenho Superior          
(    ) Desempenho Próximo         
(    ) Desempenho Inferior 

E.1.2. Desdobramento de custos (   ) Sim        (   )Não 
(Somente para respostas SIM) 

Quais são estas ações? 
 
 
 
 
 
Quais são os indicadores de desempenho? 
 
 
 
 
 

Como estes estão comparados aos 
concorrentes? 

(    ) Desempenho Superior          
(    ) Desempenho Próximo         
(    ) Desempenho Inferior 

E.1.3. Melhoria focada (   ) Sim        (   )Não 
(Somente para respostas SIM) 

Quais são estas ações? 
 
 
 
 
 
 
Quais são os indicadores de desempenho? 
 
 
 
 
 

Como estes estão comparados aos 
concorrentes? 

(    ) Desempenho Superior          
(    ) Desempenho Próximo         
(    ) Desempenho Inferior 

E.1.4. Atividades autônomas (   ) Sim        (   )Não 
(Somente para respostas SIM) 

Quais são estas ações? 
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Quais são os indicadores de desempenho? 
 
 
 
 
 
 
 

Como estes estão comparados aos 
concorrentes? 

(    ) Desempenho Superior          
(    ) Desempenho Próximo         
(    ) Desempenho Inferior 

E.1.5. Manutenção Profissional (   ) Sim        (   )Não 
(Somente para respostas SIM) 

Quais são estas ações? 
 
 
 
 
 
 
 
Quais são os indicadores de desempenho? 
 
 
 
 
 
 
 

Como estes estão comparados aos 
concorrentes? 

(    ) Desempenho Superior          
(    ) Desempenho Próximo         
(    ) Desempenho Inferior 

E.1.6. Controle de Qualidade (   ) Sim        (   )Não 
(Somente para respostas SIM) 

Quais são estas ações? 
 
 
 
 
 
 
 
Quais são os indicadores de desempenho? 
 
 
 
 
 
 
 

Como estes estão comparados aos 
concorrentes? 

(    ) Desempenho Superior          
(    ) Desempenho Próximo         
(    ) Desempenho Inferior 
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E.1.7. Logística (   ) Sim        (   )Não 
(Somente para respostas SIM) 

Quais são estas ações? 
 
 
 
 
 
Quais são os indicadores de desempenho? 
 
 
 
 

Como estes estão comparados aos 
concorrentes? 

(    ) Desempenho Superior          
(    ) Desempenho Próximo         
(    ) Desempenho Inferior 

E.1.8. Gestão antecipada (   ) Sim        (   )Não 
(Somente para respostas SIM) 

Quais são estas ações? 
 
 
 
 
 
Quais são os indicadores de desempenho? 
 
 
 
 
 

Como estes estão comparados aos 
concorrentes? 

(    ) Desempenho Superior          
(    ) Desempenho Próximo         
(    ) Desempenho Inferior 

E.1.9. Gestão de pessoas (   ) Sim        (   )Não 
(Somente para respostas SIM) 

Quais são estas ações? 
 
 
 
 
 
 
Quais são os indicadores de desempenho? 
 
 
 
 
 
 

Como estes estão comparados aos 
concorrentes? 

(    ) Desempenho Superior          
(    ) Desempenho Próximo         
(    ) Desempenho Inferior 
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E.1.10. Meio ambiente (   ) Sim        (   )Não 
(Somente para respostas SIM) 

Quais são estas ações? 
 
 
 
 
Quais são os indicadores de desempenho? 
 
 
 

Como estes estão comparados aos 
concorrentes? 

(    ) Desempenho Superior          
(    ) Desempenho Próximo         
(    ) Desempenho Inferior 

E.2. A empresa utiliza alguma 
técnica ou ferramenta para conduzir 
a gestão do sistema produtivo em 
algum dos pilares gerenciais acima 
questionados?  
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E.2.1. Mapeamento do fluxo de valor                     

E.2.2. Just in time                     
E.2.3. Manutenção Produtiva Total 
(TPM – Total Productive 

Maintenance) 
                    

E.2.4. Lead Time                     

E.2.5. 5S                     

E.2.6. Trabalho padronizado                     
E.2.7. SMED - Troca rápida de 
ferramentas 

                    

E.2.8. Dimensionamento do lote                     
E.2.9. Produção celular (em fluxo 
contínuo) 

                    

E.2.10. Takt-time - balanceamento da 
produção 

                    

E.2.11. Kanban - sistemas de puxar                     

E.2.12. Kaizen - melhoria continua                     

E.2.13. Poka Yoke                     

E.2.14. Sistema puxado de produção                     

E.2.15. Integração de fornecedores                     
E.2.16. Defeitos/Controle de 
Qualidade 

                    

E.2.17. Empowerment - Equipes de 
resolução de problemas autogeridas 

                    

E.2.18. Nivelamento da Produção – 

Heijunka 
                    

E.2.19. Controle Estatístico da 
Qualidade - Statistic Control Process 

                    

E.2.20. Autonomação/Jidoka                     

E.2.21. Outra(s):                     
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PARTE F : Benefícios, Dificuldades e Fatores críticos para o sucesso 
F.1. A organização vislumbra(ria) quais benefícios ao conduzir melhorias em seu processo 
produtivo? 
 
 
 
 
 
 
F.2. A organização enfrenta quais tipos de dificuldades para conduzir melhorias em seu 
processo produtivo? 
 
 
 
 
 
 
F.3. Há fatores que você pode indicar que afetam de modo crítico a organização para alcançar 
o sucesso almejado? 
 
 
 
 
 
 
F.4. Para finalizar, ficou pendente algum apontamento ou questionamento que você deseja 
efetuar? 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO DA PESQUISA 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (T.C.L.E.) 

 

Título da pesquisa: Sistema Lean Production como mecanismo para alcance da manufatura 

de classe mundial nas agroindústrias processadoras do filé de tilápia do estado de São Paulo 

Pesquisador: Gustavo Antiqueira Goes (mestrando) 

Orientador pesquisador: Dr. Eduardo Guilherme Satolo (professor) 

Instituição: Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 

Programa: Pós-graduação em agronegócio e desenvolvimento 

 
1. Natureza da pesquisa: este estudo se destina a analisar como as agroindústrias processadoras do 

filé de tilápia do estado de São Paulo desenvolvem seus processos produtivos, de modo a 
alcançarem uma Manufatura de Classe Mundial, por meio do emprego do sistema Lean 

Production. 
 

2. Importância desta pesquisa: compreensão de como as agroindústrias processadoras do filé de 
tilápia do estado de São Paulo aplicam sistemas, técnicas ou ferramentas de melhoria do processo 
produtivo de maneira a melhorarem sua competitividade e se desenvolverem no mercado. 

 
3. Tempo de desenvolvimento da pesquisa: início em março/2015 e término em março/2017. 

 

4. Tipo de estudo: multicasos (mais de uma organização pesquisada). 
 

5. Etapas da coleta de dados: para a coleta de dados será aplicado um formulário (entrevista) no 
respondente melhor esclarecido dentro da organização, solicitação de documentos para análises 
(quando houver), e observação do processo produtivo (filetagem da tilápia). 

 

6. Envolvimento da respondente com a pesquisa: ao participar desta pesquisa o Sr(a). receberá a 
presença do pesquisador Gustavo Antiqueira Goes e disponibilizará um período de tempo para 
responder ao formulário por ele aplicado, sendo solicitado acesso a documentos(quando houver), e 
por final o pedido para observação do processo produtivo (filetagem da tilápia). 

 

7. Ricos e desconfortos: Ao participar desta pesquisa o Sr(a). concorda que esta não gera riscos e 
desconfortos. 

 

8. Dados e informações: todos os dados colhidos e observados nesta pesquisa são estritamente 
confidenciais. Somente o pesquisador e o orientador terão conhecimento dos dados. 

 

9. Publicação dos dados: toda informação (nome do respondente, nome da organização, endereço, 
demais pessoas envolvidas, entre outros) não serão divulgados na pesquisa. Para tanto, serão 
utilizados de termos fictícios como Unidade de Pesquisa “A” e assim respectivamente. 
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10.  Pagamento: o Sr(a). não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, bem como 
nada será pago pela sua participação. 

 

11.  Benefícios: ao participar desta pesquisa o Sr(a). não terá nenhum benefício direto. Entretanto, 
esperamos que estudo possibilite trazer informações importantes sobre a utilização do sistema Lean 

Production e a Manufatura de Classe Mundial, onde o pesquisador na divulgação da pesquisa se 
compromete a avisar o respondente para que este possa ter acesso. 

 
 
Finalmente, tendo eu recebido uma cópia deste termo, compreendido perfeitamente tudo o que me foi 
informado sobre a minha participação no mencionado estudo e estando consciente dos meus direitos, 
das minhas responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que a minha participação implicam, 
concordo em dele participar e para isso eu DOU O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE PARA 
ISSO EU TENHA SIDO FORÇADO OU OBRIGADO. 
 
Participante: 
 
Nome:__________________________________________________________________________ 
 
Cargo:__________________________________________________________________________ 
 
Organização:_____________________________________________________________________ 
 
 
***Para qualquer ocorrência irregular ou danosa durante a participação no estudo, entre em 

contato ou dirija-se ao: 
Universidade Estadual Paulista “Julio d Mesquita Filho” – Câmpus de Tupã/SP 

Rua Domingos da Costa Lopes, 780 – Jardim Itaipu – CEP. 17.602-426 
Telefone: (14) 3404-4200 

 
____________________________, ____________de ____________________de 2016. 

 
 
 
 
 
 
 

Assinatura ou impressão datiloscópica d(o,a) 
voluntári(o,a) ou responsável legal e rubricar as demais 

folhas 

 
 
 
 
 

Gustavo Antiqueira Goes             
(Mestrando em Agronegócio)      

 
 
 


