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RESUMO

O objetivo desta pesquisa foi identificar o papel do processo de comunicação e seus artefatos
gerados pelos níveis hierárquicos organizacionais durante a implantação do Lean
Manufacturing (LM). Baseamos nossa pesquisa em um estudo de caso aprofundado e
longitudinal da implantação do LM em uma empresa multinacional do segmento de rochas
naturais, com unidades produtivas no Brasil e na Espanha. Utilizamos uma metodologia
qualitativa onde foram abordadas diferentes fontes de dados, tais como, entrevistas com
funcionários de diversos níveis e análise de arquivos realizada em mais de 1.500 documentos.
Observamos que os objetivos dos artefatos comunicacionais mudam ao longo das etapas de
implantação do LM segundo as seguintes funções: (1) Overview do projeto LM; (2)
Disseminação de cultura LM; (3) Estabelecimento de metas e objetivos; (4) Nivelamento de
conhecimento a partir de treinamentos; (5) Coordenação das atividades do LM; (6) Controle e
ajuste dos projetos do LM; (7) Apresentação dos resultados; (8) Continuidade do projeto e
ferramentas do LM; e que o protagonismo dos níveis hierárquicos que são disseminadores dos
artefatos comunicacionais também se altera de acordo com a etapa do projeto. Constatamos
que as reuniões presenciais são o principal meio de comunicação utilizado pela organização
para o estabelecimento de acordos e metas, e que os demais artefatos comunicacionais como
e-mails, relatórios, visitas de campo e murais informacionais são utilizados como forma de
comunicação auxiliar e apoio na implantação do LM.

Palavras-chave: Implantação de estratégia, Lean Manufacturing, níveis organizacionais,
comunicação, artefatos comunicacionais, níveis hierárquicos.

8

ABSTRACT

The objective of this research was to identify the role of the communication process
and its artifacts generated by the hierarchical organizational levels during the implementation
of the Lean Manufacturing (LM). We based our research on an in-depth and longitudinal case
study of the implementation of LM in a multinational company in the segment of natural
rocks, with production units in Brazil and Spain. We use a qualitative methodology where
different sources of data were approached, such as, related to employees of different levels
and analysis of files made in more than 1,500 documents.
We observed that the objectives of the communicational artifacts change along the
stages of LM implementation according to the following functions: (1) Overview of the LM
project; (2) LM culture dissemination; (3) Establishment of goals and objectives; (4) Leveling
of knowledge based on training; (5) Coordination of

LM activities; (6) Control and

adjustment of LM projects; (7) Presentation of results; (8) Continuity of the LM project and
tools; and that the role of the hierarchical levels that are disseminators of communicational
artifacts also changes according to the stage of the project. We found that face-to-face
meetings are the main means of communication used by the organization for the
establishment of agreements and goals, and that the other communication artifacts such as emails, reports, field visits and informational murals are used as a form of auxiliary
communication in the implementation of the LM.

Keywords: Strategy implementation, Lean Manufacturing, organizational levels,
communication, communicational artifacts, multinational company, hierarchical levels.
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1

INTRODUÇÃO
A presente dissertação aborda o estudo da implantação do Lean Manufacturing (LM)

em uma empresa multinacional brasileira. Especificamente o estudo foi realizado em uma
unidade industrial localizada no Brasil e uma unidade industrial localizada na Espanha, ambas
pertencentes à mesma empresa. Abordamos em nosso trabalho um estudo detalhado sobre a
comunicação e seus artefatos criados pelos níveis hierárquicos organizacionais na
implantantação do LM.
Para um entendimento amplo deste capítulo, dividimos o mesmo da seguinte maneira:
na Seção 1.1, realizamos a caracterização do tema desta dissertação e apresentamos o estudo
da literatura com objetivo de evidenciar inicialmente a lacuna e a motivação para realização
da pesquisa; na Seção 1.2 apresentamos as questões e os objetivos que irão nortear esta
pesquisa; a Seção 1.3 detalha as principais motivações quanto ao objeto de análise para o
desenvolvimento deste trabalho; o capítulo foi finalizado com a Seção 1.4, que apresenta e
detalha as interligações entre os capítulos desta dissertação.
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1.1 Caracterização do tema de pesquisa
A implantação do LM tornou-se uma opção relevante para as indústrias no contexto
global, visto que tem seu foco direto na eliminação de desperdícios, maximização da mão de
obra e conseqüentemente redução de custos (SHRAFAT E ISMAIL, 2019; PANWAR et al.,
2018; OHNO, 2013; GRUTTER et al., 2002; WOMACK, 2002), e atualmente o LM é um
modelo de gestão eficiente para empresas modernas, com práticas gerenciais a serem seguidas
tanto pelas indústrias de bens de consumo e de capital com o intento de melhorar a
produtividade por meio da uma mentalidade enxuta focada na redução de desperdício
(CIANO, 2019).
O LM engloba uma grande variedade de aspectos na gestão de operações, envolve
uma mudança de cultura com foco na demanda do cliente, ao mesmo tempo em que fornece
produtos com alta qualidade e eficiência. Além disso, o LM consiste na aplicação de uma
variedade de ferramentas, como Kanban (PIPLANI E ANG, 2017), Single Minute of Die
(SMED) (BHAMU E SANGWHAN, 2014; SHINGO, 1985), Jidoka (SHIMOKAWA E
FUJIMOTO, 2011), 5S (BAYO-MORIONES et al., 2010), Poka-Yoke (VINODH et al., 2010;
SHINGO, 1986), Just in time (JIT) (SHIMOKAWA E FUJIMOTO, 2011), Manutenção
Produtiva Total (CHEN E MENG, 2010) e outras técnicas (BHAMU E SANGWHAN, 2014;
SHINGO, 1989). O LM é composto por componentes altamente integrados, e uma grande
variedade de práticas de gestão, deixando-a sem um processo de implantação padrão (LIKER,
2004; DELBRIDGE, 2003).
Embora não haja um processo ou padrão de prática para a implantação do LM,
Womack e Jones (2003) descreveram um cronograma para uma implantação enxuta, que
inclui quatro fases: Get Start; Creating a New Organization; Install Bussines System; e
Complete the Transformation. Como tal, estas etapas envolvem um grande esforço
comunicativo de todos os níveis hierárquicos da organização, tendo um fator decisivo na
comunicação ao nível estratégico, pois a alta direção tem a responsabilidade de transmitir o
espírito de trabalho em equipe aos demais colaboradores através do foco claro em ferramentas
e técnicas enxutas (WOMACK, 2002).
Não obstante, apesar de ser um modelo de gestão da produção amplamente divulgada,
infelizmente nem todas as implantações do LM tem em sua totalidade ou parcialmente seus
objetivos alcançados com sucesso (ZHANG et al., 2017; JADHAV et al., 2014; BHASIN,
2012; ACHANGA, 2006).
Alguns estudos evidenciam quais são as principais barreiras que contribuem para o
insucesso na implantação do LM, como Zhang (2017) que fez um levantamento das inúmeras
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barreiras existentes na implantação do LM e enumera as três principais, sendo elas: Falta de
tempo para treinamentos e aplicação de técnicas gerenciais do LM; Falta de cultura da
organização para as novas práticas e novo modelo de produção; E comunicação incorreta
sobre as práticas e benefícios da implantação do LM. Esta última, o autor explica que o
entendimento insuficiente dos benefícios potenciais é uma das falhas comunicacionais que
prejudicam a implantação do LM, as empresas precisam se comunicar bem com os
funcionários sobre o LM e seus benefícios potenciais para que eles possam ter um
entendimento claro.
Ainda em relação às barreiras e seus fatores contribuintes, Achanga (2006) explora em
seu trabalho que estas estão voltadas principalmente para a dificuldade de mudança de
cultura, falta de treinamentos, pouco comprometimento da liderança e uma comunicação não
adequada na implantação do LM, com falta de informação sobre as etapas e projetos correntes
e falta de informações sobre papeis e responsabilidade no projeto entre outros. Bhasin (2012)
completa a partir de seu estudo e pesquisa com diversas organizações que a cultura e o
tamanho da organização também exercem uma interferência relevante, principalmente por
dificultar o fluxo de comunicação correto no decorrer da implantação do LM.
Em consonância com as pesquisas já citadas, e após realizar um vasto levantamento
bibliográfico embasando este trabalho de dissertação e esclarecendo as principais lacunas
sobre o tema, que contou com a observação de publicações em periódicos renomados (ex:
International Journal of Operations & Production Management; International Journal of
Production Reserach; Journal of Operations Management), observou-se que os processos de
comunicação desempenham um papel crucial na implantação do LM, sendo por meio deles
que novos valores e práticas devem ser transmitidos entre os diversos atores organizacionais
(COLAZO, 2020; MERWE, 2014; NGUYEN E MOHAMED, 2011; ANVARI et al., 2010;
WORLEY E DOOLEN, 2006; FELD, 2001; STORCH E LIM, 1999; JENNER, 1998).
1.2 Questões e objetivos de pesquisa
Partindo deste ponto em diante, notamos que embora o processo de comunicação
tenha sido abordado em alguns trabalhos sobre o LM, (COLAZO, 2020; SINGH E RATHI,
2019; AINULAZYAN et al., 2017; ZHANG et al., 2017; ACHANGA, 2006; WORLEY E
DOOLEN, 2006) ainda há um lacuna relevante no que diz respeito à construção do processo
de comunicação e os artefatos de comunicação gerados nos diferentes níveis hierárquicos na
implantação do LM, conforme descrito na seção 1.1 onde evidenciamos que os trabalhos
relevantes sobre a comunicação na implantação do LM não abordam os artefatos
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comunicacionais utilizados e não estudam os mesmos e sua importância no sucesso da
implantação do LM.

1.2.1 Questões de pesquisa
Nossa análise e identificação desta lacuna com relação à exploração da temática de
comunicação e seus artefatos gerados na implantação do LM suscitou em três questões de
pesquisa, a saber:

QUESTÃO 01. Quais são os canais de comunicação utilizados pelos níveis
hierárquicos da organização e seus artefatos gerados na implantação do LM?

QUESTÃO 02. Quais são os objetivos dos canais de comunicação e dos artefatos
gerados pelos níveis hierárquicos de uma organização na implantação do LM?

QUESTÃO 03. Qual canal comunicacional e qual artefato mais utilizado pela
organização na implantação do LM e qual a influência destes no sucesso da
implantação do LM?

Sendo assim, a partir do entendimento das questões propostas, o objetivo desta
pesquisa é investigar qual a importância do processo de comunicação, por meio dos canais
comunicacionais e os artefatos gerados entre os níveis hierárquicos organizacionais para o
sucesso na implantação do LM.

1.2.1 Objetivos da pesquisa

a. Identificar o nível hierárquico protagonista para compreensão da estratégia do
processo de comunicação utilizado pela organização e o seu papel no sucesso
da implantação do LM.
b. Comparar as principais diferenças de comunicação existentes na implantação
do LM em duas unidades industriais da mesma empresa localizadas em dois
países diferentes Brasil e Espanha para entendermos o impacto da
comunicação no que tange o sucesso na implantação do LM.
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c. Analisar o modelo de implantação do LM utilizado pela organização e seus
principais marcos através de um estudo longitudinal que acompanhou em
detalhes todo o processo comunicacional.

Como base para o estudo e suporte às nossas análises, foi realizado um estudo de caso
longitudinal e aprofundado para acompanhar a implantação do LM em uma empresa
multinacional brasileira. Essa implantação aconteceu paralelamente em duas unidades
produtivas da empresa localizadas em dois países distintos, uma indústria no Brasil e outra na
Espanha. A pesquisa em duas unidades diferentes de uma empresa permitiu uma comparação
do processo de comunicação (canais comunicacionais e seus artefatos gerados) na
implantação do LM e a compreensão das questões e objetivos que norteiam o trabalho.

1.3 Justificativas da pesquisa
A elaboração desta seção tem como objetivo contextualizar a importância do tema e a
importância da geração do conhecimento no que tange o LM e como as organizações podem
usufruir de seus benefícios, uma vez que em um contexto globalizado estar atento as
modernas práticas de gestão é um fator essencial para a sobrevivência das organizações
(CIANO, 2020).
Nas últimas seis décadas o LM e seus paradigmas têm sido amplamente implantados e
estudados por diversas organizações ao redor do mundo (SHRAFAT E ISMAIL, 2019). Sua
filosofia e ferramentas aplicam-se a muitos dos diversos tipos de sistemas produtivos, tem
interface com praticamente todos os setores de uma organização e seu objetivo principal é a
redução de desperdícios ao longo da cadeia produtiva com foco no cliente para a entrega de
produtos. (COLAZO, 2020; SHRAFAT E ISMAIL, 2019; PANWAR et al., 2018).
Desde o seu advento até os dias atuais, o LM se espalhou pelo mundo todo
(PANWAR, 2018). Primeiramente o foco na implantação do LM era apenas em empresas de
manufatura e suas operações de produção e manutenção diretamente (WOMACK E JONES,
2003), passando para aplicações em áreas e empresas com foco em logística, tanto logística
interna e layout, quanto logística externa e otimização de rotas (PRAJOGO, OKE E
OLHAGER, 2016). Atualmente as técnicas e ferramentas do LM são aplicadas em
organizações e áreas variadas, é efetivamente aplicado ao setor de serviços (BHAMU E
SINGH SANGWAN 2014), como por exemplo, o setor de saúde, reduzindo o buffer de
tempo no hospital (ROEMELING et al. 2017), até os escritórios de administração, levando a
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um melhor tempo de resposta ao cliente (SABUR E SIMATUPANG 2015), passando também
para área de marketing e vendas, serviço e desempenho competitivo, por exemplo
(PRAJOGO, OKE E OLHAGER, 2016).
Com relação às pesquisas sobre o LM, notamos que a comunicação é um fator crucial
para o sucesso na implantação, sendo através dela que novos valores e práticas devem ser
transmitidos entre os diversos atores organizacionais, as ações de implantação são divulgadas
para os trabalhadores envolvidos no projeto LM, o entendimento e objetivo do LM é
disseminado e todo o detalhamento e arcabouço de atividades são direcionadas para toda
organização (COLAZO, 2020; MERWE, 2014; NGUYEN E MOHAMED, 2011; ANVARI et
al., 2010; WORLEY E DOOLEN, 2006; FELD, 2001; STORCH E LIM, 1999; JENNER,
1998).
Porém, apesar da importância da comunicação, ainda são poucos os trabalhos que
tratam diretamente desta temática como barreira de implantação do LM. Conforme notado na
pesquisa de Jadhav (2014), que realizou uma verificação das publicações referentes às
barreiras de implantação do LM publicados em periódicos renomados no ano de 1991 até
2013, ao qual evidenciou que apenas cinco publicações são referentes a comunicação no que
tange as barreiras na implantação do LM. Podemos observar a descrição destas barreiras
estudadas na Figura 1:

Figura 1: Descrição das principais barreiras na implantação do LM.

Fonte: Adaptado Jadhav (2014).
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Com relação aos trabalhos publicados sobre as barreiras de comunicação, Camagu
(2010), Cudney e Elrod (2010) e Nordin (2008) trazem em seus estudos uma abordagem na
qual a comunicação é tratada como uma barreira dentre outras existentes, sem um foco em
seus processos especificamente. Já Scherrer-Rathje (2009) faz em seu estudo uma
comparação entre duas implantações de LM, sendo a primeira malsucedida e a segunda bemsucedida, e a comunicação foi um dos principais fatores que contribuíram para o sucesso da
segunda, porém novamente o autor não faz um aprofundamento no tema comunicação e LM.
Por fim Radnor (2006) trata em seu trabalho de comunicação especificamente, mas
não trabalha os artefatos criados pelos níveis organizacionais na implantação do LM.
Recentemente alguns autores também trabalharam com a temática de comunicação
como uma das barreiras na implantação do LM, porém apesar de citarem a comunicação
como um dos fatores decisivos para o sucesso do LM, não exploraram a fundo o tema
(COLAZO, 2020; SINGH E RATHI, 2019; AINULAZYAN et al., 2017; ZHANG et al.,
2017).
A partir desta percepção, uma lacuna foi observada, criando assim um motivador para
tratativa do tema, para contribuição teórica descrita na seção 1.2 na qual explicitamos nossas
questões de trabalho e objetivos.
Da perspectiva prática o estudo do processo de comunicação no LM pode contribuir
para o desenvolvimento de meios mais eficiente de comunicação e condução de projetos de
implantação deste paradigma de gestão, contribuindo para o aumento da competividade de
empresas de diversos setores.
Outro fator que justifica a escolha do tema, é que o autor desta dissertação trabalha na
organização que é cenário de pesquisa, participando e tendo acesso às informações para
compor o arcabouço que ajudara a construir a temática e as análises sobre a implantação do
LM.

1.4 Estrutura do trabalho
Este trabalho de dissertação está estruturado em seis capítulos, divididos de maneira
que o leitor tenha uma ampla visão sobre o tema LM e comunicação, e que o mesmo possa
acompanhar os constructos para a análise, os esclarecimentos das questões e objetivos do
trabalho e a conclusão proposta. Além deste capítulo introdutório, os demais capítulos estão
estruturados da seguinte maneira.
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No capítulo 2 realizamos a revisão bibliográfica sobre as duas esferas que norteiam a
nossa dissertação, LM e comunicação. Buscamos neste capítulo discorrer sobre os conceitos,
princípios e quais foram os principais autores e trabalhos que geraram conhecimento ao longo
do tempo, expondo primeiramente a literatura clássica sobre cada temática e após a literatura
moderna, criando uma linha de raciocínio para fortalecer nossas análises.
No capítulo 3 apresentamos nossa revisão metodológica, expondo quais foram o
passo a passo para criação desta dissertação a luz da literatura, quais foram os instrumentos
metodológicos utilizados e os motivadores para a utilização dos mesmos, também
caracterizamos nosso cenário de pesquisa, método de coleta de dados e método de análise de
dados desta dissertação.
O capítulo 4 traz uma análise descritiva sobre o nosso estudo de caso, evidenciando
como a empresa cenário de pesquisa realizou a implantação do LM no que tange a
comunicação e seus artefatos criados pelos níveis hierárquicos organizacionais, seguindo a
priorização de análise das nossas questões e objetivos de pesquisa.
Da mesma forma, o capítulo 5 finaliza a discussão dos resultados respondendo as
nossas questões e objetivos de pesquisa, evidenciando nossos achados e a contribuição deste
trabalho para a literatura de LM e comunicação.
Por fim, o capítulo 6 apresenta as considerações finais desta dissertação por meio das
conclusões, as limitações da nossa pesquisa e abre precedente para futuros estudos na área.
Para uma compreensão holística do trabalho, trazemos a Figura 2:
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Figura 2: Estrutura da dissertação

Capítulo 1 Introdução

Capítulo 2 Referencial Teórico

Capítulo 3 Procedimentos
Metodológicos

(LM e comunicação)

(Cenário de pesquisa; Coleta de
dados; Análise de dados)

(LM e comunicação)

Capítulo 4 Análise Descritiva

Capítulo 5 Discussão

(Implantação do LM com olhar para
comunicação e seus artefatos
gerados pelos níveis hierárquicos
organizacionais)

(Comparação do caso e práticas
adotas tendo em vista o referencial
discuto sobre o tema)

Capítulo 6 Conclusão
(Considerações finais, limitações e
proposta para futuras pesquisas
sobre o tema)

Fonte: Do autor (2020).
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2

REFERENCIAL TEÓRICO

Para um amplo entendimento deste capítulo, descreveremos estes conceitos em 3
Seções: na Seção 2.1.1 descrevemos a origem do LM, seus objetivos e o motivo desta
metodologia de produção ser tão conhecida e ter sua implantação desejada por diversas
organizações ao longo dos anos. Também trazemos na Seção 2.1.2 os conceitos do LM, sua
aplicabilidade e o desenvolvimento e aperfeiçoamento desta técnica ao longo dos anos. Por
fim trazemos na Seção 2.1.3 as práticas de implantação do LM, quais são as ferramentas e
técnicas que compõe o LM.
A partir da Seção 2.2, iniciamos os conceitos do processo de comunicação.
Primeiramente na Seção 2.2.1 evidenciamos a comunicação nas organizações, quais são os
fundamentos e como está estruturada a literatura do tema. Na Seção 2.2.2 colocamos em pauta
a gestão da comunicação dentro das organizações, seus pontos de atenção e as técnicas que
compõe esta atividade. Por fim na Seção 2.2.3 buscamos expor a comunicação entre os níveis
hierárquicos da organização, quais são os meios pelos quais a comunicação flui dentro da
organização e quais são os artefatos utilizados e gerados na comunicação organizacional.
Ao final do capítulo, trazemos a Seção 2.3 que trata da importância da comunicação na
implantação do LM, interligando nossas questões e objetivos ao referencial teórico para
garantir o entendimento do tema a partir da visão dos autores que realizaram trabalhos nesta
área.
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2.1 Lean Manufacturing
2.1.1 A origem do Lean Manufacturing
Segundo Womack, Jones e Roos (1990), após a Segunda Guerra Mundial, duas
empresas mudaram a manufatura mundial a partir de um novo conceito, a produção em
massa. Esse novo conceito baseava-se em padronizações de produção e aumento de volume a
partir de máquinas especializadas e execução de tarefas simples e repetitivas por
trabalhadores que necessitavam de um grau elevado de qualificação. Essa nova metodologia
de produção surgiu primeiramente com a Ford Motor Company a partir do pensamento de
Henry Ford, e em seguida na General Motors a partir de Alfred Sloan. Até então o mercado
mundial automobilístico era dominado por empresas europeias baseadas em produções
artesanais que proviam produtos com custo elevado.
Assim a criação do conceito de produção em massa resultou em carros mais baratos do
que a produção artesanal, mas também em uma explosão de mão de obra indireta,
planejamento de produção, engenharia, expansão de layout fabril, desenvolvimento de
máquinas e gerenciamento (WOMACK, JONES e ROOS, 1990).
Distante das duas companhias que estavam utilizando o sistema de produção em
massa, no Japão era criada em meados de 1930, incentivada pelo governo japonês, a
companhia da família Toyoda, que em 1935 apresenta o protótipo do primeiro veículo
motorizado do Japão, e 2 anos depois é inaugurada a Toyota Motor Company
(SHIMOKAWA; FUJIMOTO, 2011; LIKER, 2004; WOMACK, JONES e ROOS, 1990).
Porém naquela época a Toyota Motor Company não tinha condições de arcar com os
custos e investimentos necessários para incrementar sua linha de produção e nem podia arcar
com o estoque ou grande quantidade de trabalho indireto que parecia necessário para a
produção em massa (SHIMOKAWA; FUJIMOTO, 2011). Então, para ser competitiva no
mercado seus fundadores estudaram os modelos de produção em massa e inventaram uma
forma de fazer as coisas usando menos estoque, menos investimentos e utilizando melhor os
trabalhadores do chão de fábrica na tomada de decisão em suas linhas de produção, dando
visibilidade e grandeza a empresa que conhecemos hoje como Toyota Motor Corporation
(WOMACK, JONES e ROOS, 1990).
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2.1.2 Conceitos do LM
Conforme explorado na Seção 2.1.1, os termos Lean Manufacturing, também
conhecidos como Pensamento Enxuto, Produção Enxuta, ou Sistema de Produção Toyota,
foram desenvolvidos no Japão (Toyota Motor Company) em meados dos anos 1950, sendo
amplamente popularizados por Womack et al. (1990) através do livro, “A máquina que
mudou o mundo”.
Essa filosofia foi chamada de "Lean" porque o conceito do sistema é menos utilização
de recursos de preparação do que a produção em massa: menos trabalhadores nas fábricas,
menor layout industrial, menos investimentos em equipamentos de fabricação e menor tempo
de preparação de projeto (SHRAFAT E ISMAIL, 2019; PANWAR et al., 2018; BICHENO E
HOLWEG, 2016; WOMACK, 2013; SANTOS, 2006; HOLWENG, 2007; OHNO, 1988).
Com essa interpretação inicial, Womack (2002) afirma que, em primeiro lugar, a alta
administração tem a responsabilidade de transmitir o espírito de trabalho em equipe aos
demais colaboradores por meio do foco claro nas ferramentas e técnicas enxutas, criando
assim uma cultura de polivalência dentro da estrutura organizacional. Outra ideia era que
dentro das organizações deveria haver um sistema que demonstrasse aos funcionários a
importância de identificar os problemas e suas causas, sugerir melhorias e acabar com os
pequenos problemas diários da operação, sem que isso seja motivo para que eles sejam
repreendidos futuramente (OHNO, 2013 ; PEARCE, 2013; LIKER, 2004).
Essa definição implica a ideia de que o sistema LM não busca apenas aperfeiçoar um
processo ou partes de processos individuais, mas todo o sistema de produção, desde o
gerenciamento e planejamento até a entrega do produto (LIKER, 2004). Para tanto, cinco
princípios enxutos foram propostos por Womack e Jones (2003), a saber, "valor", "fluxo de
valor", "fluxo", "puxar" e "perfeição", portanto, para criar essa filosofia são indispensáveis
mudanças de comportamento de todos os envolvidos na cadeia de valor, como a capacidade
de estar ciente da necessidade de mudança e transparência nos processos.
O LM contempla ainda uma série de ações e avaliações de ambiente e controle de
práticas aplicadas, que estão diretamente relacionadas às atividades realizadas pelos
indivíduos envolvidos no processo na organização (ZHANG et al., 2017; WILSON, 2015;
BHAMU E SANGWAN, 2014), portanto Murman (2002) contempla que o LM é um
processo dinâmico, impulsionado pelo conhecimento e focado nas ações e na comunicação
das pessoas por meio do qual todas as partes envolvidas na organização eliminam
continuamente qualquer tipo de desperdício a fim de criar valor.
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2.1.3 Implantação do LM
A adoção as práticas e a implantação do LM têm aumentado nos últimos anos, neste
contexto várias organizações relataram sucesso e benefícios com a implantação, enquanto
muitas não alcançaram os resultados esperados (NARKHEDE E CHAPLE P., 2017;
WILSON, 2015; BHAMU E SANGWAN, 2014; ANVARI et al., 2010; ACHANGA, 2006).
Dentre várias barreiras na implantação do LM, podemos destacar a falta de compreensão da
cultura organizacional e do processo de comunicação (MERWE, 2014; PEARCE, 2013;
NGUYEN E MOHAMED, 2011; PENNINGTON, 2009; TRACEY E FLINCHBAUGH,
2006; FELD, 2001).
O processo de implantação do LM é o momento que envolve todas as ações que serão
realizadas, as atividades específicas, a compreensão da cultura organizacional, a participação
do pessoal, o treinamento das novas práticas e abrange uma ampla gama de ferramentas e
atividades comunicacionais (WILSON, 2015; ANAND E KODALI, 2010; HINES et al.,
2004; WOMACK E JONES, 2003; MOTWANI, 2003), este processo é composto por
componentes altamente integrados, uma ampla variedade de práticas de gestão, deixando-a
sem um processo de implementação padrão (LIKER, 2004; DELBRIDGE, 2003).
Embora não haja um processo ou padrão de prática para a implantação do LM,
Womack e Jones (2003) descreveram um modelo de fases de implantação, que inclui quatro
etapas: Get Start, Creating a New Organization, Install Bussines System e Complete the
Trasformation. Mostafa e Dumrak (2013) e Zhang (2017) complementam ainda que existem
diversas abordagens, ferramentas e atividades que podem ajudar na implantação do LM e a
desenvolver a comunicação eficaz durante o processo, e que as empresas podem ter reuniões
formais e ou informais para esclarecer aos funcionários o propósito do projeto e as metas de
implantação. Além disso, as empresas podem adotar algumas práticas enxutas bem
reconhecidas, incluindo gerenciamento visual, comunicação de metas e planos de recompensa
e reconhecimento, para se comunicar com os funcionários, fazendo com que o projeto de
implantação do LM alcance seus objetivos, sendo assim, observamos a importância da
comunicação na implantação LM.
Diversas ferramentas foram desenvolvidas e organizadas para apoiar e auxiliar o LM,
como Kanban (PIPLANI E ANG, 2017), Single Minute of Die (SMED) (BHAMU E
SANGWHAN, 2014; SHINGO, 1985), Jidoka (SHIMOKAWA E FUJIMOTO, 2011), 5S
(BAYO-MORIONES et al., 2010), Poka-Yoke (VINODH et al., 2010; SHINGO, 1986), Just
in time (JIT) (SHIMOKAWA E FUJIMOTO, 2011), Manutenção Produtiva Total (CHEN E
MENG, 2010) e outras técnicas (BHAMU E SANGWHAN, 2014; SHINGO, 1989), algumas

28

dessas ferramentas foram aprimoradas e ajustadas, em determinadas situações para trabalhar
em conjunto, ou separadamente, respeitando o modo de aplicação de cada etapa de
implantação do LM (SHRAFAT E ISMAIL, 2019; PANWARA et al., 2018; BICHENO E
HOLWEG, 2016; WOMACK, 2013; SANTOS, 2006). Segundo Ohno (1997) a utilização das
ferramentas citadas acima visa acabar com os desperdícios existentes dentro de uma
organização, e Murman (2002) contempla que o LM é um processo dinâmico, impulsionado
pelo conhecimento e focado nas ações e na comunicação das pessoas por meio do qual todas
as partes envolvidas na organização eliminam continuamente qualquer tipo de desperdício a
fim de criar valor.
Abaixo na Figura 3, podemos perceber a complexidade dos pilares e ferramentas que
compõem os princípios básicos do LM, fator que deve ser trabalhado diretamente com uma
boa comunicação organizacional, sendo através dela que novos valores e práticas devem ser
transmitidos entre os diversos atores organizacionais (COLAZO, 2020; MERWE, 2014;
NGUYEN E MOHAMED, 2011; ANVARI et al., 2010; WORLEY E DOOLEN, 2006;
FELD, 2001; STORCH E LIM, 1999; JENNER, 1998).
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Figura 3: Método e ferramentas utilizados na implantação do LM.

Fonte: Shimokawa; Fujimoto (2011, p. 228).

De acordo com Womack et al (1990) para o sucesso na implantação do LM devem ser
notados ainda os seguintes pontos:


LM é um processo dinâmico e necessita de uma mudança cultural pela
organização e um conjunto sistemático de princípios e melhores práticas
buscando sempre a melhoria contínua;



LM tem como objetivo empoderar os colaboradores do chão de fábrica,
incentivando os mesmos a propor melhorias e aplicar estas melhorias no dia a
dia, essa mentalidade deve estar presente desde o nível estratégico até o nível
operacional da organização;



O LM requer erradicar tudo o que não agrega valor; e



A implantação do LM é um projeto complexo e não há uma única ação que
fará uma organização “Lean”, e sim um conjunto de ações estruturantes.
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Portanto, um dos principais fatores é a criação da nova cultura organizacional, que
leva em consideração as práticas voltadas para as habilidades das pessoas e com foco no
indivíduo, que será o responsável pela organização (MERWE, 2014; NGUYEN E
MOHAMED, 2011; PENNINGTON, 2009; TRACEY E FLINCHBAUGH, 2006). Por esse
motivo, Smeds (1994) conclui que uma iniciativa de sucesso deve compreender, em sua
primeira fase, um estudo de implantações “Lean”, como documentação e revisão de lições
aprendidas, e um plano de comunicação elaborado.
Taiichi Ohno (EMILIANI & STEC, 2005:383) ainda completa que:
“O Sistema Toyota de Produção não é algo que pode ser usado apenas nas
áreas de produção. A crença de que é apenas um método de produção é
fundamentalmente errada. Aqueles que decidem implementar o Sistema Toyota
de Produção devem estar totalmente comprometidos. Se você tentar adotar
apenas as “partes boas”, você vai falhar”.

Outro fator importante para a implantação do LM é o envolvimento de uma equipe de
consultores externos, para orientar a equipe interna que fará a aplicação de todas as ações
(WOMACK E JONES, 2003), esse fator está diretamente ligado a comunicação do projeto e
seu sucesso, uma vez que a empresa pretende a partir da contratação de uma consultoria
especializada um nível de expertise no que tange planos e diretrizes avançado.

2.2 Organizações e o processo de comunicação

2.2.1 Comunicação organizacional
A comunicação é a força vital em qualquer organização (KELVIN-ILOAFU, 2017;
MERWE, 2014; KIBE, 2014). Isso porque a comunicação é necessária para trocar
informações e opiniões, fazer planos e propostas, chegar a um acordo, executar decisões,
enviar e atender pedidos e realizar vendas (AKUAMOAH-BOATENG E DOMFEH, 2014;
PEPPER E SPEDDING, 2010). Além disso, o fluxo de comunicação para cima e para baixo
na hierarquia organizacional tem seus efeitos na eficiência, na tomada de decisões e na
estratégia das organizações (KELVIN-ILOAFU, 2017; KIBE, 2014).
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Casali (2009: 124-125) reitera que a comunicação organizacional é parte integrante e
intrínseca de uma empresa:
“A comunicação organizacional é, então, um processo social que aciona
universos objetivos e subjetivos na criação de um ambiente ao mesmo
tempo estável e mutante. Essa definição integra a noção objetiva de que a
comunicação ocorre nas organizações e a concepção subjetiva de que a
comunicação produz as organizações.”

A percepção dos impactos e resultados entre os grupos de trabalho dentro de uma
organização decorre diretamente da comunicação eficaz, seus meios e sua forma para atingir o
objetivo necessário (SHONUBI E AKINTARO, 2016; KIBE, 2014). Este tipo de
comunicação, por sua vez, inclui atividades de enviar e receber mensagens em várias camadas
de autoridade, usando vários sistemas de mensagens e discutindo vários tópicos de interesse
para o grupo ao qual pertencemos ou para a empresa para a qual trabalhamos (SHOCKLEYZALABAK, 2006).
Além disso, Klein (1996) afirma que a comunicação com os funcionários possui
pontos de atenção:
 A redundância de mensagens está relacionada à retenção de mensagens;
 O uso de vários meios é mais eficaz do que o uso de apenas um, pois exerce
maior fator de impacto no público a ser atingido, e a comunicação face a face é
o meio ao qual a absorção da mensagem é maior;
 A hierarquia de linha é o canal de comunicação aprovado pela organização
mais eficaz, onde a supervisão direta é a fonte esperada e mais eficaz de
informações sancionadas pela organização;
 Os líderes de opinião são modificadores eficazes de atitudes e opiniões;

Conforme descrito, notamos que a comunicação organizacional é o direcionador das
atividades e sustenta a estratégia a ser aplicada, por isso, deve ser considerada e valorizada
por todos os níveis hierárquicos organizacionais (AKUAMOAH-BOATENG E DOMFEH,
2014; PEPPER E SPEDDING, 2010).
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Ao longo do tempo, as ações de comunicação foram ganhando espaço e credibilidade,
e neste sentido cabe ressaltar que os avanços tecnológicos surgiram como um grande aliado
na propagação de mensagens e valores para o público interno de uma organização e que
atualmente o fluxo de informações flui mais rápido do que nunca, ele vem do advento da era
da internet, onde as mídias sociais e comerciais são altamente empregadas em organizações
empresariais (OBAJI E SAGANUWAN, 2018).

2.2.2 Gestão da comunicação organizacional

A comunicação organizacional tem um valor estratégico para as organizações,
conforme citado a seção 2.2.1, desta maneira Kunsch (2003) em seu trabalho reconhece três
conjuntos de áreas e subáreas que devem ser geridos quando se trata da comunicação
organizacional:
 Comunicação institucional, que contempla a imagem da organização, ligada ao
impacto social, cultura da empresa e a forma como ela é vista pelos
stakeholders;
 Comunicação mercadológica, que tem por objetivo criar o vínculo da empresa
com seu consumidor e os públicos definidos pela área de marketing;
 Comunicação interna, que está ligada a comunicação administrativa e a
estratégia da organização, definindo o modo com que a mesma quer
estabelecer às metas e relações com os seus atores internos;

A partir dos três conjuntos de áreas da comunicação organizacional citados por
Kunsch (2003) é notado na literatura duas formas de utilização, que são os canais formais e
informais (OLIVEIRA, 2002; BUENO, 2003). Os canais formais de comunicação das
organizações são aqueles utilizados pela estrutura de níveis hierárquicos organizacional da
empresa para divulgar, emitir e transmitir informações, são reconhecidos juridicamente pela
organização e é estruturado pela mesma (CURY, 2000). Já os canais informais geram
informações não oficiais, utilizados em geral para divulgar informações que ainda não foram
transmitidas oficialmente e gera mensagens que podem ou não ser referentes às atividades da
empresa (BUENO, 2003).
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Para esta revisão bibliográfica, o foco de pesquisa será a comunicação interna e o meio
formal de comunicação utilizado pelas organizações, objetivando nossas discussões na Seção
5. A partir deste ponto, a comunicação interna é formada pelos públicos que são os
disseminadores e receptores das mensagens, caracterizados como níveis hierárquicos
organizacionais. Kunsch (2003, p.330-331) divide os públicos da organização em: de decisão,
que exercem as atividades diárias da organização e permite e instrui o exercício das atividades
da organização (diretoria, governo, comissões de trabalhadores); de consulta – aqueles que
são sondados pela organização quando esta pretende agir (acionistas, sindicatos, governo); de
comportamento – aqueles cuja atuação pode frear ou favorecer a ação da organização
(funcionários, clientes); de opinião, os que influenciam a organização pela simples
manifestação de seu julgamento e de seu ponto de vista.
A estrutura de comunicação possui quatro aspectos fundamentais, são eles: emissor,
que é o agente que inicia a comunicação. O meio ou canal de transmissão, que está ligado as
ferramentas de comunicação, é o meio através do qual é transmitida a mensagem. O receptor,
a quem a mensagem é dirigida e por fim a respostas, que são os resultados obtidos.
(NASSAR, 2005). Podemos observar esta definição na Figura 4:

34

Figura 4: Modelo do processo de comunicação

Fonte: Do autor (2020) adaptado Stoner & Freeman (1999)

Especificamente dentro das organizações, os fluxos de comunicação entre os níveis
hierárquicos organizacionais podem ser divididos em três grandes partes (WALDECK, 2004;
CHENEY E CHRISTENSEN'S, 2001):
 Comunicação horizontal: Consiste na transmissão de informações e mensagens
ao longo do mesmo nível hierárquico ou similar dentro da organização, que
pode ocorrer dentro do mesmo departamento ou em departamentos diferentes
(POSTMES 2003).
 Comunicação vertical: é diretamente relativa ao trabalho e é transmitida de
cima para baixo e de baixo para cima na hierarquia da organização (DOWNS E
ADRIAN, 2004). Diferentes tipos de comunicação vertical, como informações
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sobre a estratégia ou objetivos da organização e desenvolvimentos atuais,
ajudam os funcionários a determinar sua posição na organização (BARTELS,
2010).
 Comunicação Quasi-Vertical: é o tipo de padrão de comunicação em que um
corpo organizado de empregados, denominado sindicato, é intermediário entre
a administração e os empregados. (SHONUBI E AKINTARO, 2016).

Sendo assim a gestão da comunicação da organização é um processo amplo, que
envolvem vários atores e a divulgação de um plano efetivo para a comunicação, que tenha
capacidade de sensibilizar todos os membros da organização, independentemente do cargo
que ocupem na hierarquia organizacional (SHONUBI E AKINTARO 2016).

2.2.3 Comunicação organizacional, seus meios e artefatos
A comunicação consiste no meio pelo qual a tarefa e os recursos necessários são
acordados, e as funções, deveres e resultados esperados são divulgados aos subordinados
(INCE E GUL, 2001). Assim, comunicação eficaz é, portanto, transferência de mensagens,
seguida de feedback, do receptor para o remetente, indicando uma compreensão da
mensagem. O aspecto multidimensional da noção de comunicação, junto com sua análise de
diferentes pontos de vista, afeta sua definição; a comunicação é necessária para revisar,
conceituar e direcionar a interação em uma organização (ALTINÖZ, 2008).
Segundo Udegbe (2012) a comunicação aqui desempenha um papel muito importante
no processo de direcionamento e controle de pessoas, deve haver uma comunicação efetiva
entre superiores e subordinados, entre organizações e a sociedade em geral, entre
administração e sindicatos. A comunicação é essencial para o sucesso e o crescimento de uma
organização, e para tanto, lacunas de comunicação não devem ocorrer em nenhuma
organização (KIBE, 2014).
Segundo Shonubi e Akintaro (2016) a comunicação organizacional é um sistema de
redes que interliga os três níveis hierárquicos (estratégico, tático e operacional) de modo a
aumentar a produtividade, esses níveis organizacionais se relacionam por meio da
comunicação interna da empresa. A Comunicação Interna se dá dentro de um arcabouço
organizacional de articulação dos recursos organizacionais, e um aspecto básico das
organizações contemporâneas é a formalidade entre os agentes que participam do processo de
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trabalho, essa formalidade se materializa através da geração de artefatos de comunicação que
têm papel crucial nos processos de comunicação, em aspectos como a manutenção da
memória organizacional, servindo como meio de comprovação da ocorrência de eventos
(acordos, ações de indivíduos) (KELVIN-ILOAFU, 2017; MERWE, 2014; KIBE, 2014;
INCE E GUL, 2001).
Segundo Shonubi e Akintaro (2016) e Choi (2001), os canais de comunicação mais
comuns utilizados nas organizações são a comunicação escrita, e são gerados diversos tipos
de artefatos como cartas, memorandos, boletins, procedimentos, políticas, manuais, relatórios,
avisos, livros, boletins informativos, materiais de circulação, pesquisas, e-mail, linhas diretas,
caixas de sugestões, intranet, internet, memorandos, cartas, quadros de avisos, fóruns abertos,
blogs e wikis etc., para funcionários. Outro canal comum de comunicação que também gera
artefatos é a comunicação oral, que se refere à conversa verbal entre duas ou mais pessoas em
uma organização, como chamadas telefônicas, videoconferências, apresentações formais e
interações via sistema interno de comunicação. Este é o tipo de canal de comunicação mais
utilizado durante conferências, seminários, reuniões, entrevistas etc. (Leslie, 1997).
Men (2015) e Crescenzo (2011) também apontam que na comunicação interna, com o
advento da internet, as empresas mudaram completamente o panorama interno de suas
comunicações. Ferramentas de mídia social, como blogs, quadros de avisos e sites de redes
sociais, que são interativas, sociais, comunitárias e de natureza relacional, têm sido cada vez
mais usadas pelas empresas para promover a comunicação bidirecional e o envolvimento dos
funcionários.
Seguindo as definições propostas acima sobre a comunicação e seus artefatos
comumente usados pelas organizações, Otter (2007) resume em quatro tipos os canais de
comunicação e os artefatos gerados por cada:

(1) Same time, same place: Diálogos, reuniões informais, reunião formal da
equipe, visita ao campo, treinamento da equipe.
(2) Same time, different place: teleconferência, videoconferência, mensagem
instantânea, treinamento de vídeo.
(3) Different time, same place: gerenciamento de arquivos, quadro de avisos,
dossiê de projeto em papel, murais de informação.
(4) Different time, different palce: e-mail, rede de computadores, calendário do
MS-Outlook.

37

Utilizando os canais e artefatos de comunicação apresentados, identificar o melhor
caminho para uma comunicação eficaz é papel dos líderes da organização, aumentando assim
a chance de sucesso da estratégia de negócios (MEN, 2015; MAZZEI, 2010; WELCH E
JACKSON 2007).
A partir desta visão de Otter (2007) e dos constructos destas seções anteriores, é
palpável a identificação dos artefatos comunicacionais gerados pelos níveis hierárquicos no
que tange a implantação do LM, fator que contribui diretamente com as análises do estudo de
caso da seção 4, e posteriormente nas discussões da seção 5 deste trabalho de dissertação.

2.3 Comunicação na implantação do LM
O processo de implantação do LM é o momento que envolve todas as ações que serão
realizadas, as atividades específicas, a compreensão da cultura organizacional, a participação
do pessoal, o treinamento das novas práticas e abrange uma ampla gama de ferramentas e
atividades (WILSON, 2015; ANAND E KODALI, 2010; HINES et al., 2004; WOMACK E
JONES, 2003; MOTWANI, 2003), composta por componentes altamente integrados, uma
ampla variedade de práticas de gestão, deixando-a sem um processo de implementação padrão
( LIKER, 2004; DELBRIDGE, 2003).
A partir deste cenário, os processos de comunicação desempenham um papel crucial
na implantação do LM, na qual é por meio deles que novos valores e práticas devem ser
transmitidos entre os diversos atores organizacionais (COLAZO, 2020; MERWE, 2014;
NGUYEN E MOHAMED, 2011; ANVARI et al., 2010; WORLEY E DOOLEN, 2006;
FELD, 2001; STORCH E LIM, 1999; JENNER, 1998).
Em uma compreensão do objetivo do processo de comunicação na implantação do
LM, é confirmado por Merwe (2014) que o LM envolve os funcionários de todos os níveis
hierárquicos da organização, e sendo assim o fluxo de comunicação deve ser suave, fazendo
com que a gestão das mudanças que ocorrem durante a implantação do LM sejam
prontamente aceitas e implementadas por todos em todos os níveis.
Segundo Puvanasvaran (2009), no estágio inicial da implantação do LM há uma
necessidade de manter os esforços para um processo de comunicação eficaz em todos os
níveis a fim de ter sucesso na implantação do LM, também é necessário que todos estejam
cientes e entendam os conceitos propostos, seus benefícios e ferramentas. São nas etapas
iniciais que o processo de comunicação desempenha um papel crucial para garantir a
implantação bem-sucedida do LM, pois é nesta etapa que acontece o entendimento inicial dos
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atores organizacionais no que tange suas metas, suas ações e qual o seu papel no projeto
(COLAZO, 2020; MERWE, 2014; NGUYEN E MOHAMED, 2011).
Portanto, a partir da comunicação organizacional efetiva, começa a criação da nova
cultura organizacional, que leva em consideração as práticas voltadas para as habilidades das
pessoas e com foco no indivíduo, responsáveis por colocar em práticas todas as etapas e
ferramentas descritas na Seção 2.1.3.
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3

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Apresentamos neste capítulo os procedimentos metodológicos que sustentaram este

trabalho de dissertação. Esperamos evidenciar com a construção deste capítulo quais foram os
métodos utilizados e o porquê da escolha de tais métodos, transparecendo um entendimento
claro da ligação da metodologia com as questões e objetivos deste trabalho citados na seção 1,
e que posteriormente foram os alicerces para nossas analises e discussões do trabalho de
dissertação que estão expostos na seção 4 e seção 5.
Para um amplo entendimento deste capítulo, descrevemos a metodologia utilizada em
4 seções, a saber:
Na seção 3.1 evidenciamos o método de pesquisa utilizado pelo autor para sustentar
esta dissertação, que foi um estudo de caso longitudinal do acompanhamento da implantação
do LM na organização cenário de pesquisa, que contou em entrevistas não estruturadas para a
coleta de dados gerados na implantação do LM com foco nas questões e objetivos do nosso
trabalho de dissertação conforme descrito na seção 1.
Na seção 3.2 evidenciamos o cenário da pesquisa que é uma empresa multinacional
que está implantando o LM em suas operações fabris em dois países, Brasil e Espanha.
Especificamente, estudamos a implantação do LM de 2018 a 2020.
Na seção 3.3 demonstramos como ocorreu a coleta de dados que utilizou todos os
dados históricos referentes a comunicação e seus artefatos gerados pelos níveis hierárquicos
organizacionais na implantação do LM na empresa objeto de pesquisa.
Por fim, na seção 3.4 demonstramos como ocorreu à compilação e análise dos dados
coletados, que teve como objetivo priorizar os principais artefatos de comunicação que foram
utilizados pela empresa no processo de implantação do LM, como e-mails, visitas de campo,
documentos formais, reuniões formais, murais informativos e vídeo conferências.
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3.1 Metodologia utilizada

3.1.1 Estudo de caso longitudinal
Tendo em vista a importância da comunicação na implantação do LM conforme
demonstrado na seção 2 deste trabalho de dissertação, optamos por um estudo de caso único,
que permitiu uma profunda imersão na realidade de uma organização, a fim de elucidar as
características básicas desse processo, bem como os artefatos utilizados (MILES E
HUBERMAN, 1994; EISENHARDT, 1989).
O estudo de caso proporciona um contato direto entre o pesquisador e os sujeitos
participantes, com a intenção de compreender a fundo o ambiente e as suas atividades, que
são influenciadas pelo contexto no qual estão inseridos. Outro fator que deve ser levado em
consideração em trabalhos de estudo de caso é a circunstância em que os objetos da pesquisa
estão colocados, porque os dados coletados são predominantemente descritivos, fazendo com
que o material levantado na pesquisa qualitativa seja rico na descrição das pessoas, situações e
acontecimentos (ZANATTA E COSTA, 2012).
Godoy (1995) ainda completa que estudos de caso têm características básicas que
determinam que o enfoque primeiramente seja exploratório e descritivo, com o pesquisador
atento aos elementos que surgem ao longo da pesquisa. As técnicas fundamentais de pesquisa
são a observação e a entrevista, com a intenção de gerar documentos com padrões informais
fornecidas pelos indivíduos.
Neste estudo utilizou-se a abordagem longitudinal para o acompanhamento do caso
durante a implantação do LM na empresa cenário de pesquisa durante o ano de 2018 até 2020,
devido à sua capacidade em proporcionar um amplo desenvolvimento de um determinado
processo ao longo do tempo (EISENHARDT E GRAEBNER, 2007). Desta forma, esta
dissertação segue a tradição de estudos de caso aprofundados para investigar como a
comunicação nos diferentes níveis da organização e seus artefatos são importantes para o
sucesso na implantação do LM.
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3.1.2 Entrevistas não estruturadas
Para uma compreensão holística da implantação do LM com foco nos artefatos
comunicacionais produzidos pelos níveis hierárquicos organizacionais foram realizadas
entrevistas não estruturadas com as equipes de Excelência Operacional do Brasil e da
Espanha. As entrevistas ocorreram presencialmente com a equipe de Excelência Operacional
no Brasil e remotamente via vídeo conferência com a equipe de Excelência Operacional da
Espanha. Também foram realizadas as entrevistas não estruturadas com a consultoria
contratada para a execução do projeto.
Utilizamos esta técnica de entrevista não estruturada porque a intenção era deixar os
entrevistados decidir-se pela forma de construir a resposta (LAVILLE E DIONE, 1999)
ficando claro para o entrevistador se o entrevistado tem domínio do assunto, este fato foi
necessário para interpretação da efetividade subjetiva da comunicação com relação ao projeto
de implantação do LM e também quais foram os principais artefatos comunicacionais que
foram utilizados pela organização no período de implantação do LM.
Yin (2003) reforça que as evidências do estudo de caso podem ser consideradas de seis
fontes diferentes, a saber: entrevistas, documentos, registros em arquivos, observação direta,
observação participante e artefatos físicos ou culturais. Para este estudo utilizamos as
entrevistas não estruturadas e coleta de documentos utilizados pela organização no que tange
a comunicação e seus artefatos, fato este que contribuiu para estabelecer e validar os
constructos e a confiabilidade da pesquisa, pois ainda segundo Yin (2003) a convergência de
várias fontes de evidencias em estudos de caso auxilia o autor no entendimento do problema
estabelecido.

3.2 Cenário de pesquisa

O cenário da pesquisa é uma empresa multinacional que está implantando o LM em
suas operações fabris em dois países, Brasil e Espanha. Especificamente, estudamos a
implantação do LM de 2018 a 2020.
A empresa trabalha com extração, industrialização e comercialização de rochas
naturais no mercado global. Com cerca de 1.000 funcionários e 30 anos de experiência neste
mercado. Os ativos e operações da empresa estão divididos da seguinte forma:
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(1) Minas de extração de rochas ornamentais em 4 estados brasileiros, contando
com cerca de 500 funcionários nesta operação;
(2) Centro administrativo e indústria de processamento de rochas naturais
localizado no Brasil, contando com cerca de 350 funcionários nesta operação;
(3) Unidade administrativa e indústria de superfícies artificiais (quartzo) localizada
na Espanha, contando com cerca de 150 funcionários nesta operação;

A implantação do LM teve início no ano de 2018 após a elaboração da visão
estratégica da empresa até o ano 2025, sendo assim definida como uma das diretrizes que
seria a otimização dos processos produtivos, melhoria na cadeia de valor com redução de
desperdícios e foco no cliente.
Para contribuir e orientar toda a implantação do LM foi contratada uma empresa de
consultoria com vasta experiência em implantações de LM. O objetivo da contratação foi
inicialmente conhecer todos os aspectos relativos à estratégia proposta (LM) e seus
benefícios, e minimizar os riscos da implantação utilizando o background da consultoria.
Outro fator importante na contratação da consultoria foi à importância da formação de
pessoas, ou seja, a empresa queria que todos os funcionários fossem treinados com a
estratégia proposta, desde o nível estratégico, passando pelo nível tático e o nível operacional.
Neste sentido a consultoria além de indicar as boas práticas de implantação de LM do
mercado, também realizaria os treinamentos necessários.
Assim, em conjunto com a empresa e a consultoria contratada foram elaborados o
cronograma e todos os aspectos relacionados à implantação do LM, bem como as pessoas
chave e as principais atividades que deveriam acontecer.

3.3 Coleta de dados
Para construir a coleta de dados, utilizamos abordagens recentes e tradicionais
considerando a metodologia de estudo de caso de atributos, com a utilização de entrevistas
não estruturadas e documentos ligados diretamente a comunicação e seus artefatos utilizados
pelos níveis hierárquicos organizacionais (BETTIS et al., 2015; EISENHARDT et al., 2016;
LOCKE, 2001; YIN, 2003).
A coleta de dados ocorreu durante o ano de 2019, utilizando todos os dados históricos
da implantação do LM na empresa objeto de pesquisa na indústria localizada no Brasil e na
indústria localizada na Espanha. Neste sentido, o pesquisador participou das etapas de
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implantação do LM, assim à medida que novos dados eram utilizados e coletados o
pesquisador verificava a robustez das interpretações e objetivos deste trabalho de dissertação
quanto à importância dos canais comunicacionais utilizados e artefatos de comunicação para a
implantação do LM criados pelos níveis hierárquicos organizacionais. Após a coleta dos
dados, analisamos e organizamos documentos e atividades relacionadas aos artefatos de
comunicação utilizados na implantação do LM incluindo e-mails, visitas de campo,
documentos formais, reuniões formais, murais informativos e vídeo conferências, que
totalizaram mais de 1.500 documentos, conforme mostrado na Figura 5:

Figura 5: Artefatos comunicacionais na implantação do LM

Fonte: Do autor (2020).

Foram utilizadas as questões de pesquisa e objetivos para orientar a priorização da
coleta dos dados. Também foram realizadas reuniões com as equipes de Excelência
Operacional do Brasil e da Espanha, essas reuniões ocorreram presencialmente com a equipe
de Excelência Operacional no Brasil e remotamente via vídeo conferência com a equipe de
Excelência Operacional da Espanha, por fim foram realizadas reuniões presenciais com a
consultoria contratada para a execução do projeto. A partir dessas reuniões, foi perguntado ao
grupo responsável pela implantação do LM todos os fatos relevantes sobre o processo de
comunicação e seus artefatos utilizados pelos níveis hierárquicos organizacionais, e os
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resultados de cada etapa do LM, no final das reuniões foi solicitado o envio de informações
referentes aos artefatos comunicacionais utilizados na implantação do LM.

3.4 Análise dos dados
A compilação dos dados ocorreu com o objetivo de priorizar os principais artefatos de
comunicação que foram utilizados pela empresa no processo de implantação do LM, como emails, visitas de campo, documentos formais, reuniões formais, murais informativos e vídeo
conferências. Foram priorizados e equalizados as informações que partiram dos e-mails
enviados pelos três níveis hierárquicos da organização (estratégico, tático e operacional),
sendo assim, de um total de mais 4.000 mil e-mails, principalmente para agendamento de
reuniões relacionadas ao LM, à quantidade de e-mails que efetivamente geraram artefatos que
contribuiu para a nossa análise foram 259. Desta forma, com a inclusão de todos os demais
artefatos no processo de implantação do LM foi feita a compilação dos dados de acordo com a
Figura 6.
Os dados foram analisados de acordo com as prescrições para a construção da teoria
fundamentada (CHARMAZ, 2006; LOCKE, 2001; STRAUSS E CORBIN, 1990). Durante a
coleta e análise separamos o processo de implantação do LM na indústria do Brasil e na
indústria da Espanha, observando as principais diferenças levando em consideração nossas
questões de pesquisa, fato que gerou dados comparativos e diferentes interpretações para as
atividades de implantação do LM, e que serão expostos em nosso trabalho na seção 4.
Em cada etapa da coleta de dados, foi utilizada uma tabela para resumir os principais
achados e interpretações iniciais para rastrear e desenvolver os insights emergentes. A
compilação das informações coletadas seguiu os construtos elucidados na revisão
bibliográfica sobre o LM e o processo de comunicação.
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Figura 6: Estrutura de compilação de dados

Fonte: Do autor (2020).

Conforme exposto na Figura 6, primeiramente, após coletar os artefatos
comunicacionais utilizados ao longo de projeto de implantação do LM, separamos e criamos
nossa base de dados considerando a data e a fase de implantação do projeto LM na empresa
cenário de pesquisa, a fim de entender como o processo comunicacional aconteceu ao longo
do tempo e suas etapas. Também identificamos qual nível hierárquico enviou o artefato
comunicacional, qual o meio utilizado pelo nível hierárquico para o envio da mensagem e
qual o conteúdo do mesmo, seguindo nossos constructos da seção 2 que embasou esta
codificação qualitativa que levou em consideração o LM e a comunicação e seus artefatos.
Por fim, separamos os artefatos coletados em nossa base de dados por sua natureza, a forma
utilizada para realização da comunicação e o país ao qual o artefato comunicacional foi
utilizado, desta maneira, criamos nossa base de análise de dados, que nos permitiu realizar
uma análise descritiva com foco em nossas questões de pesquisa e objetivos, que será exposta
na seção 4.
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4

ANÁLISE DESCRITIVA
Neste capítulo está descrita a análise descritiva do processo de implantação do LM

com foco nos artefatos comunicacionais gerados pelos níveis hierárquicos da organização de
forma detalhada, a fim de sustentar o trabalho no que tange a responder na seção 5 as questões
e objetivos que foram propostos na seção 1.
Desta maneira este capítulo está dividido em 4 seções, descrevendo cada etapa de
implantação do LM na organização, a saber: 4.1 Get Start; 4.2 Creating a new organization;
4.3 Install Bussines System e 4.4 Complete the transformation, seguindo as informações
coletadas na empresa cenário de pesquisa, este modelo de fases é baseado em Womack e
Jones (2003).
Para um entendimento amplo da implantação do LM apresentamos a Tabela 1, na qual
está estruturado o cronograma macro com os principais pontos da implantação do LM
utilizado pela organização como norte para execução de todas as atividades:

Tabela 1: Cronograma macro da implantação do LM na organização cenário de pesquisa
mar/18

abr/18

mai/18

Planejamento do programa LM
Reuniões entre CEO, Diretoria e
Consultoria
Treinamentos para liderança
Pilares LM
Conhecendo a liderança
Desenvolvendo a liderança
Empoderamento do time
Importância da liderança
Auditoria e percepção inicial sobre
cultura LM
Análise dos desvios encontrados na
auditoria
Base de treinamentos de LM
Treinamento 5s
Treinamento qualidade de processos
Treinamento resolução de problemas
Treinamento SMED e Poka Yoki
Início da aplicação dos projetos de
LM
Treinamento Champion
Treinamentos White Belt
Treinamentos Yellow Belt
Reuniões com a consultoria sobre os
projetos aplicados
Apresentação dos resultados dos
projetos White Belt e Yellow Belt
Treinamentos facilitadores internos
LM

Fonte: Do autor (2020).

jun/18

Get Start
jul/18

ago/18

set/18

out/18

nov/18

Creating a New Organization
dez/18
jan/19
fev/19

mar/19

Install Bussines System
abr/19
mai/19
jun/19

jul/19

ago/19

Complete the Transformation
set/19
out/19
nov/19
dez/19

jan/20

4.1 Get start
A fase inicial do projeto teve como foco a comunicação no nível estratégico e tático,
que se concentrou em reuniões formais, com a participação da presidência, diretoria e a
empresa de consultoria contratada. Nesta etapa foram utilizados 502 artefatos de comunicação
divididos entre os meses de março/2018 até novembro/2018, em média 56 artefatos por mês.
Nos encontros presenciais foram discutidos o objetivo do programa, apresentadas as
ferramentas que seriam implantadas com o LM, e os resultados esperados. A comunicação
vertical foi predominante nesse período, pois primeiramente foram apresentados as metas e os
indicadores que iriam ser controlados a partir da aplicação do LM e suas ferramentas, sendo
esta comunicação top-down partindo do nível estratégico e do nível tático (4%) para o nível
operacional (96%).
A Figura 7 demonstra os meios de comunicação utilizados e o nível hierárquico que
enviou a mensagem:

Figura 7: Get Start: Comunicação entre os níveis hierárquicos e seus objetivos.

Fonte: Do autor (2020).

Com relação aos canais de comunicação e os artefatos gerados, os mesmos se deram
prioritariamente utilizando o canal comunicacional same time, same place (61%) que foram as
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reuniões formais entre os níveis da organização, diferent time, same place (36%) utilizando
murais informacionais que foram distribuídos dentro da organização e por fim diferent time,
diferent place (3%) que foram os e-mails enviados pelo nível estratégico para todos os
colaboradores da organização.
Os materiais criados nesta etapa do projeto foram documentos iniciais, mapa de
atividades e cronograma geral, também foram discutidos e enviados materiais explicativos
para todos os colaboradores da organização com as principais ferramentas do LM e seus
benefícios.
Esse período foi considerado de nivelamento de informações, colocando toda
organização no mesmo nível de informações sobre o início do projeto de implantação do LM.
Este nivelamento de informações iniciais foi considerado fundamental, pois a partir deste, a
consultoria e o nível estratégico da companhia alinharam quais seriam as estratégias aplicadas
em cada unidade organizacional. Conforme exposto, a partir da percepção da consultoria
especializada em LM, foi notado que os colaboradores da unidade da Espanha tinham uma
cultura de organização e procedimentos mais forte que os colaboradores da unidade do Brasil.
Os artefatos comunicacionais nesta etapa seguiram a mesma linha de informação entre
Brasil (61%) e Espanha (39%) do total emitido. Como fator de comparação foi explicitado nas
reuniões pela consultoria especializada que a maturidade com relação ao LM no Brasil era
menor que na Espanha, por esse motivo o número de artefatos informativos sobre o projeto
foi maior no Brasil, a fim de conseguirem um balizamento de informações entre os
colaboradores dos dois países.

4.2 Creating a new organization
A segunda fase do projeto de implantação do LM concentrou-se principalmente nos
treinamentos balizadores sobre os fundamentos do LM. Nesta etapa foram utilizados 334
artefatos de comunicação divididos entre os meses de novembro/2018 até fevereiro/2019, em
média 85 artefatos por mês.
Os treinamentos foram aplicados a todos os colaboradores da organização, e foram
divididos em 4 temas: Treinamento 5s; Treinamento de qualidade em processos; Treinamento
de resolução de problemas; Treinamento de SMED e Poka-Yoki.
A comunicação nesta fase foi predominantemente a vertical, partindo do nível tático
para operacional, pois o nível tático da organização tinha como objetivo expor qual seria o
foco dos treinamentos que seriam aplicados a toda organização. Esta comunicação partiu do
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nível estratégico (2%) para o nível tático e operacional, e do nível tático (98%) para o nível
operacional.
A Figura 8 demonstra os meios de comunicação utilizados e o nível hierárquico que
enviou a mensagem:

Figura 8: Creating a New Organization: Comunicação entre os níveis hierárquicos e seus
objetivos.

Fonte: Do autor (2020).

Com relação aos canais de comunicação e os artefatos gerados, os mesmos se deram
prioritariamente utilizando o canal comunicacional same time, same place (73%) que foram
os treinamentos formais que aconteceram com todos os membros da organização. Diferent
time, samet place (27%) que foram os murais informacionais distribuídos dentro da
organização com o conteúdo dos treinamentos e informações gerais sobre o LMP.
Os artefatos comunicacionais nesta etapa seguiram a mesma linha de informação entre
Brasil (50%) e Espanha (50%) do total emitido. Nesta etapa, os treinamentos foram padrões
para as duas unidades, e seguiram os mesmos critérios estipulados pela consultaria para cada
país.
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4.3 Install Bussines System
A terceira fase projeto de implantação do LM foi focada na implantação dos projetos e
ferramentas do LM. Nesta etapa foram realizados treinamentos específicos com as equipes de
engenheiros e divididos os projetos que cada área deveria implantar. Todos os projetos foram
pautados nas ferramentas do LM, com foco em redução de desperdícios e otimização de
recursos. Estes treinamentos e projetos tinham como objetivo certificar alguns colaboradores
da organização como With Belt e Yellow Belt, que são metodologias de certificação e
aplicação de técnicas voltadas para execução de projetos. Também foram aplicados
treinamentos aos gerentes de cada área para que eles pudessem conduzir e alinhar suas
equipes em relação aos projetos, esses treinamentos certificaram os gestores como
Champions. Especificamente no Brasil foram levantadas sete áreas para execução dos
projetos e na Espanha foram levantadas quatro áreas para execução de projetos. Nesta etapa
foram utilizados 620 artefatos de comunicação divididos entre os meses de março/2019 até
julho/2019, em média 120 artefatos por mês.
Após a divisão dos grupos de aplicação de projetos, foram estipuladas reuniões
semanais entre os executantes do projeto e o gestor da área, também foram estipuladas
reuniões quinzenais entre os executantes do projeto, gestor da área e a consultoria
especializada em projetos LM. Nestas reuniões eram discutidos os principais pontos
relevantes do projeto, as dificuldades na implantação e como estavam os resultados até o
momento. A consultoria balizava mensalmente a metodologia aplicada às ferramentas do LM
e reportava o andamento de todos os projetos para a diretoria da empresa. Nesta etapa a
comunicação vertical foi predominante, partindo do nível estratégico (6%) para o nível tático
e operacional, e do nível tático (52%) para o nível operacional. Também esteve presente nesta
etapa a comunicação vertical bottom-up, que foram as mensagens enviadas de reporte dos
projetos em andamento via e-mail e documentos formais do nível operacional (42%) para o
nível tático.
A Figura 9 demonstra os meios de comunicação utilizados e o nível hierárquico que
enviou a mensagem:
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Figura 9: Intall Bussines System: Comunicação entre os níveis hierárquicos e seus objetivos.

Fonte: Do autor (2020).

Como o foco da terceira etapa do projeto LM foi à realização dos projetos de White
belt e Yellow Belt, os canais comunicacionais utilizados e seus artefatos gerados se deram
prioritariamente utilizando o same time, same place (57%) que foram as visitas de campo e as
reuniões formais para reporte dos projetos. Os demais artefatos gerados nesta etapa estão
condicionados a diferent time, diferente place (27%) que foram os e-mails e os documentos
formais gerados e enviados aos gerentes de cada área nas reuniões de acompanhamento de
projetos.
Os artefatos comunicacionais nesta etapa tiveram maior relevância no Brasil (74%)
pois concentrava-se o maior número de projetos de White Belt e Yellow Belt, sendo assim
tiveram maior número de visitas de campo e reuniões entre os envolvidos. Na Espanha os
artefatos comunicacionais representaram um montante de (36%) do valor total.

4.4 Complete the transformation
A quarta etapa do projeto de implantação do LM teve como foco a verificação dos
resultados obtidos com a realização dos projetos de melhoria e redução de desperdícios
aplicados na organização. Outro fator considerável nesta etapa é a escolha dos multiplicadores
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do LM, que foram colaboradores selecionados pela organização com ajuda da consultoria com
o intuito de continuariam aplicando e disseminando as metodologias aprendidas que foram
implantadas pela consultoria. Nesta etapa foram utilizados 137 artefatos de comunicação
divididos entre os meses de outubro/2019 até janeiro/2020, em média 35 artefatos por mês.
Após a etapa de execução dos projetos de White Belt e Yellow Belt, os colaboradores
começaram a preparar as apresentações com os resultados de cada projeto. A consultoria
acompanhou todo o processo de execução dos projetos, estipulando quais ferramentas seriam
utilizadas, quais indicadores seriam avaliados e quais seriam os resultados esperados de cada
projeto. Nesta etapa foi utilizada a comunicação vertical, sendo top-dow (49%) e bottom-up
(51%).
A Figura 10 demonstra os meios de comunicação utilizados e o nível hierárquico que
enviou a mensagem:

Figura 10: Complete the Trasformation: Comunicação entre os níveis hierárquicos e seus
objetivos.

Fonte: Do autor (2020).

Nesta etapa de apresentações dos projetos, os canais de comunicação e seus artefatos
gerados se deram prioritariamente utilizando o same time, same place (41%) que foram os
encontros para as apresentações dos resultados, onde cada colaborador junto ao seu gestor
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apresentou para a diretoria da empresa e consultoria quais foram os resultados e principais
benefícios dos projetos. Same place, different time (20%) que foram as transmissões via vídeo
conferências destas apresentações para o time do Brasil e Espanha. Diferent time, diferent
place (27%) que foram os e-mails e os documentos formais gerados e enviados para diretoria,
e same place, diferent time (17%) time que foram os documentos formais entregues por cada
colaborador para os diretores da empresa.
Os artefatos comunicacionais nesta etapa tiveram maior relevância no Brasil (68%),
pois concentrava o maior número de projetos White Belt e Yellow Belt, sendo assim tiveram
maior número de apresentações. Na Espanha os artefatos comunicacionais representaram um
montante de (35%) do valor total.
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5

DISCUSSÃO
Discutiremos nesta seção os resultados da pesquisa realizada na empresa objeto de

estudo. Desta forma, a seção 5.1 descreve o resultado de cada questão de pesquisa
separadamente, mesclando os achados com a literatura vigente e discutindo os objetivos desta
dissertação de forma a esclarecer ao leitor a contribuição esperada pelo autor.
Na seção 5.2 realizamos uma análise da importância dos artefatos comunicacionais no
que tange a implantação do LM, analisamos as práticas adotas pela empresa e demostramos
como a mesma utilizou os artefatos e fortaleceremos a contribuição da dissertação no que
tange os trabalhos de LM.
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5.1 Discussão das questões e objetivos de pesquisa

Na implantação do LM, observa-se que os processos de comunicação desempenham
papel crucial, sendo que é por meio deles que novos valores e práticas devem ser transmitidos
entre os diversos atores organizacionais (MERWE, 2014; NGUYENAND MOHAMED,
2011; PENNINGTON, 2009; TRACEY E FLINCHBAUGH, 2006; WORLEY E DOOLEN,
2006; FELD, 2001; STORCH E LIM, 1999; JENNER, 1998).
Com relação à questão de pesquisa 1, que procura entender quais são os processos
comunicacionais utilizados pelos níveis hierárquicos da organização (canais de comunicação
e seus artefatos), observamos a partir dos dados obtidos que a organização utilizou para sua
estratégia de comunicação e implantação do projeto do LM diferentes canais de comunicação
e produziu diferentes artefatos comunicacionais em cada etapa de implantação do projeto LM,
corroborando com o que Klen (1996) descreveu, que a utilização de canais e artefatos
comunicacionais distintos exerce maior fator de impacto no público a ser atingido.
Desta forma, conforme descrito por Otter (2007), a organização adotou o canal
comunicacional same time, same place, que gerou artefatos comunicacionais como reuniões
formais, documentos e atas provenientes destas reuniões e as visitas de campo aplicadas em
cada etapa do projeto. Utilizou o canal comunicacional different time, same place, que gerou
artefatos como documentos formais criados que circularam na organização e os murais
informacionais que foram expostos principalmente para evidenciar os benéficos do projeto
LM. Utilizou o canal comunicacional same time, diferente place, que gerou os artefatos de
vídeos conferências de apresentação dos resultados dos projetos de White Belt e Yellow Belt
transmitidas tanto para o time do Brasil quanto para o time da Espanha. Também utilizou o
canal comunicacional diferent time, different place, que geraram todos os e-mails relativos ao
projeto.
Evidenciamos que a organização seguiu as diretrizes propostas pela consultoria
especializada contratada para a implantação do LM, também no que tange a organização do
processo comunicacional, fator que fortaleceu o entendimento do público envolvido, pois
conforme demostrado no cronograma do projeto LM não foram realizados realinhamentos e
retrabalhos com relação a comunicação aplicada, fator de importância na implantação do LM
pois o mesmo seguiu seu cronograma sem atrasos, e este fator otimiza o sucesso na
implantação do LM conforme descrito por El-khalil (2020) e Womack and Jones (2003).
No que tange a questão 02 de pesquisa, na qual buscamos o entendimento dos
objetivos dos canais de comunicação e seus artefatos gerados na implantação do LM,

60

evidenciamos que estes são fundamentais em cada etapa de implantação do LM, pois são
utilizados como direcionadores dos objetivos do LM, ou seja, a função dos processos de
comunicação evolui ao longo das fases do projeto de implantação do LM de acordo com os
objetivos propostos.
Este achado contribui para a literatura de dois modos, para a literatura voltada para a
temática de lean manufacturing especificamente, em cada etapa do modelo de implantação de
quatro fases de Womack and Jones (2003) foram identificadas oito funções dos processos de
comunicação detalhando a função das atividades de comunicação na condução dos projetos
do LM. Por outro lado, para a literatura que trata da comunicação organizacional (SHONUBI
E AKINTARO, 2016; CHOI, 2001), este trabalho de dissertação mostra que embora
estejamos sempre tratando de processos de comunicação, os aspectos de conteúdo e objetivos
dos mesmos mudam radicalmente ao longo da implantação do projeto do LM. Desta maneira,
percebemos este achado quando analisamos as etapas da implantação do LM separadamente,
conforme abaixo:
Na etapa inicial (Get Start) foi observado que o intuito da organização é esclarecer e
disseminar as diretrizes básicas, as ferramentas, e os possíveis ganhos com a implantação do
projeto de implantação do LM, criando uma cultura enxuta, com maior aproveitamento de
recursos. A comunicação e as ferramentas utilizadas foram às mesmas nas duas unidades
industriais, porém nas visitas de campo os consultores perceberam que os colaboradores da
unidade industrial da Espanha apresentavam maior entendimento das ferramentas e conceitos
do LM, com padrões de operação e instruções de trabalho melhores estabelecidos e uma
cultura de 5s madura, que são ferramentas essenciais para execução de projetos LM
(SHRAFAT E ISMAIL, 2019; PANWAR et al., 2018; BICHENO E HOLWEG, 2016;
WOMACK, 2013), demostrando a importância do canal de comunicação same time, same
place nesta etapa inicial do projeto, gerando o artefato de reuniões formais e visitas a campo
pelos níveis hierárquicos para conhecerem a real situação da organização e conhecerem as
lacunas onde o projeto LM irá atuar. Entendendo este ponto na etapa inicial, foi montado um
cronograma de treinamentos para suprir os colaboradores das duas unidades de informações e
esclarecer a utilização das ferramentas na segunda etapa (Creating a New Organization).
A segunda etapa é um período no qual a empresa pretende disseminar as informações
técnicas do LM, que é composto por uma série de ações, avaliações de ambiente e controle de
práticas aplicadas, diretamente relacionadas às atividades realizadas pelos indivíduos
envolvidos no processo na organização (ZHANG et al., 2017). A comunicação nesta etapa
teve o foco em reuniões presenciais, disseminação de informações via murais informacionais
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dentro da companhia, e documentos formais sobre o projeto de implantação do LM dentro da
organização, demostrando a importância do canal comunicacional same time, diferente place
nesta etapa do projeto, utilizando os artefatos que teriam capacidade de disseminar as
informações de forma linear por toda a organização, como e-mails e murais informacionais.
Nesta etapa a comunicação e seus artefatos não se diferenciaram nas unidades industriais do
Brasil e Espanha, partindo majoritariamente do nível tático para o nível operacional da
empresa.
Na terceira etapa do projeto (Install Bussines System), foram divididos os projetos e as
equipes que iriam aplicar as ferramentas do LM. Nesta etapa a comunicação foi intensificada,
por meio de e-mails, reuniões presenciais, documentos formais e murais informativos na
organização. As discussões nesta etapa foram focadas entre o nível tático e operacional, com
apoio da consultoria para execução dos projetos de melhoria. No Brasil foram levantados sete
projetos de melhoria, e na Espanha quatro projetos, estes projetos tinham cronogramas de
execução, pontos de atenção, métricas de desempenho e foram avaliadas pelos gestores de
cada área, com reporte de resultados para o nível estratégico da organização. A consultoria
construiu um roadmap com o gestor e colaborador que estavam acompanhando e executando
as atividades, fato que fez o sucesso do projeto ser potencializado (MOSTAFA AND
DUMRAK, 2013). A comunicação se diferenciou entre Brasil e Espanha, na unidade
industrial do Brasil foi necessário maior número de reuniões presenciais, e de visitas a campo
para verificação dos projetos, a consultoria teve que intervir na realização e realocação de
projetos, para que estes pudessem conseguir sucesso na execução. Deste modo, nesta etapa o
papel da comunicação diz respeito a coordenação, controle e ajustes das atividades,
evidenciando a importância do canal comunicacional same time, same place, utilizando em
sua maioria o artefato de reuniões formais.
Na etapa final de implantação do LM (Complete the Trasformation), a comunicação
foi composta prioritariamente por reuniões formais, pois nesta etapa foram apresentados para
o nível estratégico da companhia os resultados dos projetos realizados durante a implantação
do LM. A comunicação aconteceu do nível operacional e tático para o nível estratégico
Abaixo o Quadro 1 resume os oito objetivos dos canais comunicacionais e seus
artefatos encontrados nas etapas de implantação do projeto do LM, o sentido predominante do
fluxo comunicacional e o nível hierárquico protagonista em cada etapa.
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Tabela 2: Sumário da comunicação na implantação do LM
Get Start

Creating a New Install
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Objetivos
processos

Systen

dos (1) Overview do (3)
de projeto LMP;

comunicação por
de (2)

implantação
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(5)
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Coordenação (7) Apresentação

metas

e LM;

Disseminação objetivos;

LM

the

Estabelecimento das atividades do dos resultados;
de

etapa

Business Complete

(8) Continuidade
(6)

Controle

(4) Nivelamento ajuste
de

e do

projeto

dos ferramentas

projetos Lean;

e
do

LM;

conhecimento;

Canal

de Same time, same Same

comunicação

place

time, Same time, same Same time, same

same place
Same

place

place

time,

diferente place
Sentido

Vertical

(Tático Vertical (Tático Vertical

predominante do para operacional)

para

fluxo

operacional)

de

comunicacional

(Tático Vertical

para operacional);

(Operacional
para tático);

Vertical
(Operacional para
tatico);

Nível

Estratégico e tático

Tático

hierárquico

Tático

e Operacional

operacional

protagonista
Artefato

Reuniões

comunicacional

de equipe

predominante

formais Murais
informacionais

Visitas de campo, Reuniões
reuniões formais e formais
documentos
gerenciais

Fonte: Do autor (2020).
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Neste sentido, notamos que em cada etapa do projeto de implantação do LM acontece
uma mudança de protagonismo dos níveis hierárquicos no que tange a comunicação,
evidenciando que não há um nível hierárquico protagonista em todo projeto, fator que
contribui para o entendimento de um dos nosso objetivo de pesquisa no que tange o
protagonismo dos níveis hierárquicos no projeto de implantação do LM, e evidencia que não
somente a média gerência tem papel decisivo nas atividades práticas do projeto LM, achado
que se coaduna com Merwe (2014). Começando na etapa inicial com maior participação do
nível estratégico, sendo difusor da estratégia e dos objetivos iniciais do projeto. O nível tático
e operacional se envolve de maneira direta na aplicação das ferramentas, e produzem a
maioria dos artefatos comunicacionais nas fases de aplicação dos projetos de eliminação de
desperdícios, fator que pode ser melhor trabalhado pelas organizações, pois integrar a
comunicação e estreitar os laços da estratégia geral da companhia com as atividades e
oportunidades do chão de fábrica é fundamental para o sucesso das ferramentas Lean
(WOMACK, 2002). Na etapa final do projeto, onde acontece as apresentações e resultados
dos projetos de melhoria, notou-se que o nível operacional assume o protagonismo no que
tange a comunicação.
A variação do protagonismo dos níveis hierárquicos no que tange a comunicação
também é percebida quando observamos o sentido da comunicação em cada etapa do projeto,
predominantemente vertical top-dow primeira e segunda etapa, passando para bottom-up nas
etapas subsequentes. Notamos também a partir do acompanhamento do estudo de caso
longitudinal que existe uma forte comunicação horizontal entre os níveis hierárquicos, porém
esta comunicação acontece em ambientes e conversas informais, e não geram artefatos
comunicacionais, ou seja, são conversas de corredor sobre o LM (SHONUBI AND
AKINTARO, 2016). Este tipo de comunicação aconteceu horizontalmente em todos os níveis
hierárquicos da organização. Esta comunicação é importante e deve ser incentivada dentro das
organizações, ou seja, é necessário criar estes ambientes informais para disseminar a
implantação do projeto LM.
Com relação a nossa terceira questão de pesquisa, que busca identificar qual canal e
qual o artefato comunicacional mais utilizado pela organização na implantação do LM,
constatamos que em ambas as unidades industriais os artefatos comunicacionais mais
utilizados foram reuniões formais e visitas de campo, utilizando o same time, same place
(Otter, 2007) para disseminar as informações. Fato este que influenciou positivamente no
andamento dos projetos, pois presencialmente as discussões eram mais ricas e com fatos e
dados, assim notamos que a utilização destas reuniões presenciais tinha por objetivo ser
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pontos centrais para estabelecer acordos e apontar as metas e desvios do projeto, enquanto os
outros artefatos comunicacionais eram utilizados de forma auxiliar, como e-mails,
memorandos, file management, murais informacionais sobre a implantação do LM, com
intuito de divulgar as etapas, metas e andamento do projeto de implantação do LM.

5.2 A importância dos artefatos comunicacionais para implantação do LM
A partir do acompanhamento longitudinal da implantação do LM, com foco nos
processos comunicacionais que englobaram os canais de comunicação e os artefatos gerados
pelos níveis hierárquicos da organização, foi evidenciado que a organização obteve sucesso na
implantação dos projetos do LM em suas operações, estes fatos foram observados
empiricamente a partir das seguintes constatações:
A organização seguiu as diretrizes propostas pela consultoria especializada contratada
para a implantação do LM, no que tange a organização do processo comunicacional e seus
artefatos, fator que fortaleceu o entendimento do público envolvido, os princípios, as
ferramentas, os objetivos e as etapas do projeto LM, conforme descrito por El-khalil (2020) e
Womack and Jones (2003). Fica claro que a partir de um cronograma comunicacional bem
estabelecido, o cronograma de atividades e acompanhamento macro do projeto também se
mostra eficiente, conforme descrevemos na Tabela 1, o mesmo seguiu o limite de tempo
estipulado para cada etapa, com objetivo inicial de conclusão da primeira onda de projetos
realizado em 2 anos, iniciando em 2018 e terminando em 2020.
Outro fator que potencializou o sucesso do projeto foi a utilização de vários canais e
artefatos diferente, dando ao público uma ampla compreensão dos projetos, com a liderança
sendo protagonista nas etapas iniciais, pois conforme descrito é papel dos líderes da
organização a passagem dos objetivos iniciais de forma clara, aumentando assim a chance de
sucesso da estratégia de negócios (MEN, 2015; MAZZEI, 2010; WELCH E JACKSON
2007).
A organização utilizou a mesma linha de comunicação entre as unidades indústrias do
Brasil e Espanha, fato que evidencia um dos nossos objetivos de pesquisa que é a
identificação das diferenças no que tange a comunicação utilizada pela organização na
implantação do LM na unidade industrial do Brasil e na unidade industrial da Espanha. Porém
a organização intensificou o número de reuniões realizadas com os colaboradores do Brasil
para aperfeiçoamento das noções e técnicas sobre as ferramentas do LM. Também foram
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utilizados os mesmos artefatos de comunicação nas duas unidades, porém conforme reportado
os resultados dos projetos na unidade industrial do Brasil não tiveram o mesmo desempenho
da unidade industrial da Espanha.
O sucesso dos projetos foram estabelecidos de acordo com o objetivo de abertura e as
métricas propostas pela organização junto a consultoria, medidos conforme retorno financeiro
do projeto, pois estes estavam voltados para redução de desperdícios e otimização de recursos
(mão de obra e insumos), no total foram realizados 7 projetos relacionados ao LM no Brasil, e
4 na Espanha.
Observamos

com

nosso

acompanhamento

longitudinal

que

os

artefatos

comunicacionais foram um fator que contribuiu com o sucesso dos projetos, no Brasil de um
total de 7 projetos, 4 atingiram suas métricas financeiras e na Espanha todos os 4 projetos
atingiram as métricas financeiras, e consequentemente o sucesso na implantação, ficando
claro que o canal de comunicação e o artefato utilizado (em sua grande maioria reuniões e
visitas de campo), fizeram com que o time executante trabalhasse de forma objetiva, o que
potencializou o sucesso. Os três projetos que não foram bem-sucedidos no Brasil foram
diretamente impactados pela falta de dados da organização e a dificuldade de coleta, fatores
também relacionados a comunicação, porém com uma vertente ligada a gestão da informação,
que não iremos tratar pois não é o foco do nosso trabalho. Outro fator que contribuiu para
insucesso dos 3 projetos de LM aplicados no Brasil foram a diferença de cultura entre os
colaboradores dos dois países, pois o relacionamento entre a implementação do LM e a
cultura da organização é muito sensível (PEREZ ET AL., 2010). Diferentes países têm
costumes diferentes, densidade de mão-de-obra, graus de desenvolvimento, industrialização,
educação, situação do tráfego, preço da terra etc. Para mitigar o possível insucesso as
empresas precisam levar em consideração essas questões ao aplicar a produção enxuta.
Recomenda-se o apoio cultural à colaboração enxuta como precursor da aplicação dos
princípios enxutos (CHEN E MENG, 2010).
Em uma compreensão do objetivo do processo de comunicação na implantação do
LM, é confirmado por Merwe (2014) que o LM envolve os funcionários de todos os níveis
hierárquicos da organização, e sendo assim o fluxo de comunicação deve ser suave, fazendo
com que a gestão das mudanças que ocorrem durante a implantação do LM sejam
prontamente aceitas e implementadas por todos em todos os níveis, este fato foi respeitado no
planejamento da comunicação conforme vimos nas etapas de implantação do LM, distribuídos
por objetivos, com os artefatos comunicacionais mudando seus objetivos de acordo com a
etapa de implantação, mostramos este fato na tabela 2.
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Ao longo do tempo, as ações de comunicação foram ganhando espaço e credibilidade,
e neste sentido cabe ressaltar que os avanços tecnológicos surgiram como um grande aliado
na propagação de mensagens e valores para o público interno de uma organização e que
atualmente o fluxo de informações flui mais rápido do que nunca, ele vem do advento da era
da internet, onde as mídias sociais e comerciais são altamente empregadas em organizações
empresariais (OBAJI E SAGANUWAN, 2018), sendo assim a empresa utilizou os artefatos
comunicacionais de forma a garantir a entendimento a partir das mídias sociais, trabalhando
com mídia social, blogs, quadros de avisos, que são interativas, sociais, comunitárias e de
natureza relacional (MEN, 2015; CRESCENZO, 2011).
Conforme descrevemos, a empresa utilizou de forma distinta os artefatos
comunicacionais, criando uma maior interação das partes envolvidas, e objetivando os
projetos implantados do LM, fator que contribuiu diretamente com o sucesso destes.
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6

CONCLUSÃO

Nesta dissertação, buscamos obter uma compreensão holística e longitudinal da
comunicação e seus artefatos gerados pelos níveis hierárquicos na implantação do LM em
duas unidades industriais, uma localizada no Brasil e outra na Espanha, pertencentes a mesma
empresa.
A coleta de dados deste estudo reuniu mais de 1500 artefatos comunicacionais gerados
na implantação do LM durante o ano de 2018 até 2019. Esta coleta e análise de dados foram
projetadas para melhorar a confiabilidade e a validade externa de nossa estrutura conceitual
através da triangulação de dados.
O nosso trabalho se difere de outros realizados na área, pois primeiramente estudamos
a implantação do LM no setor de extração de rochas naturais, inexplorado em pesquisa sobre
implantação de lean, e segundo porque tivemos a oportunidade de comparação da estratégia
do LM aplicada na mesma empresa em dois países diferentes, Brasil e Espanha.
Identificamos com nosso estudo que apesar de estar tratando de processos de
comunicação, os canais comunicacionais e os aspectos de conteúdo e objetivos dos artefatos
gerados mudam radicalmente ao longo da implantação do LM, especificamente encontramos
oito objetivos comunicacionais nas quatro etapas de implantação do LM propostas por
Woomack and Jones (2003), (1) Overview do projeto LM; (2) Disseminação de cultura LM;
(3) Estabelecimento de metas e objetivos; (4) Nivelamento de conhecimento a partir de
treinamentos; (5) Coordenação das atividades do LM; (6) Controle e ajuste dos projetos do
LM; (7) Apresentação dos resultados; (8) Continuidade do projeto e ferramentas do LM.
Além das mudanças nos objetivos dos artefatos comunicacionais também
identificamos que o protagonismo dos níveis hierárquicos muda de acordo com a etapa do
projeto do LM, inicialmente o nível estratégico toma as primeiras ações e estabelece os
padrões, passando para as próximas etapas com uma atuação forte do nível tático e
finalizando o projeto do LM com as apresentações e melhorias pelo nível operacional. Esta
constatação também pode ser verificada quando observamos o sentido das mensagens,
predominantemente vertical top-dow na etapa inicial, passando para vertical bottom-up nas
etapas subsequentes.
Com relação aos artefatos comunicacionais utilizados, observamos que as reuniões
formais foram utilizadas com objetivo de ser pontos centrais para estabelecer acordos e
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apontar as metas e desvios do projeto, enquanto os outros artefatos comunicacionais eram
utilizados de forma auxiliar, como e-mails, documentos formais e murais informacionais
sobre a implantação do LM.
Outra constatação do nosso estudo é que apesar da organização utilizar a mesma
estratégia de comunicação para implantação do LM, não foi levada em consideração a cultura
local dos colaboradores, diferentes no Brasil e na Espanha, e este é um fator chave na
implantação do LM, conforme já constatado em trabalhos anteriores (PEREZ ET AL., 2010;
CHEN AND MENG, 2010).
Com relação aos canais de comunicação e os artefatos gerados pelos níveis
hierárquicos organizacionais, percebemos que estes potencializaram o sucesso na implantação
dos projetos de LM, pois e conforme descrito a empresa os utilizou de maneira assertiva,
observando qual o melhor canal comunicacional e qual artefato potencializaria o objetivo da
fase de implantação do LM, criando assim uma maior interação das partes envolvidas, e
objetivando os projetos implantados do LM, fator que contribuiu diretamente com o sucesso
destes.
Como limitador do nosso trabalho de dissertação, evidenciamos que a comunicação é
apenas um fator de sucesso para implantação do LM, pois o mesmo é composto por elementos
altamente integrados e uma ampla variedade de práticas de gerenciamento em suas fases de
aplicação, outros fatores como ferramentas, modelos de negocio, investimentos, tempo de
aplicação, também devem ser considerados para elaborar uma visão abrangente sobre a
implantação do LM (WILSON, 2015; BHAMU AND SANGWAN, 2014).
Um

estudo

futuro

interessante

seria

identificar

um

padrão

de

artefatos

comunicacionais utilizados em implantações bem-sucedidas do LM e fazer o mesmo em
implantações malsucedidas do LM, caracterizando uma estratégia para o uso eficaz dos
artefatos comunicacionais na implantação do LM como fator de sucesso.
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