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RESUMO
A fim de buscar a sustentabilidade do pensamento enxuto nas empresas, profissionais e
pesquisadores já sugeriram diversos fatores críticos de sucesso (critical success factors, CSF’s).
Todavia, mesmo com essa teoria já formada, as organizações ainda sofrem para manter os
esforços implementados com o Lean Manufacturing (LM). Uma das possíveis razões seria a
diversidade de alternativas já apontadas por estudiosos e gestores, sem que haja uma
compreensão de prioridades e relações entre as soluções. O objetivo central deste trabalho é
construir relações entre os CSF’s de sustentabilidade do Lean, priorizá-los e analisar suas
(in)dependências a fim de disponibilizar enfoques, possibilitando o direcionamento de esforços
para atingir o pensamento enxuto de forma perene. Para tanto, foi utilizada a compilação de
CSF’s de sustentabilidade do LM já realizada por Lopes (2019) e, posteriormente, realizou-se
uma atualização do referencial conceitual sobre os temas. Seguiu-se com a aplicação do método
híbrido DEMATEL/ISM, com a participação de 16 especialistas (professores universitários,
consultores e representantes da indústria) com experiência média de mais de 10 anos com a
mentalidade enxuta, para a verificação e sistematização de como os fatores se relacionam e
assim possibilitar o direcionamento de investimentos. Por fim, a partir dos contornos teóricos
e do estudo dos fatores críticos, em conjunto com a análise dos dados obtidos e com o intuito
de auxiliar os gestores e/ou pesquisadores na obtenção da sustentabilidade do Lean, identificouse um protagonismo dos fatores Liderança e Suporte da Alta Gerência – caracterizado pelo
poder hierárquico e influente sobre os outros CSF’s –, uma relevante importância da Cultura
Organizacional, do Envolvimento dos Colaboradores e do Trabalho em Equipe – por
apresentarem uma relação dependência com outros fatores muito forte –, e a possibilidade de o
Treinamento não ser um fator identificado como preponderante.
Palavras-chave: Lean manufacturing. Fatores Críticos de Sucesso. DEMATEL/ISM.

SERRANO, B. P. Lean Manufacturing critical sustainability factors: relationships and
prioritization through the DEMATEL/ISM hybrid method. 2021. Dissertação (Mestrado)
– Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2021.
ABSTRACT
In order to seek the Lean Thinking sustainability in companies, professionals and researchers
have already suggested several critical success factors (CSF’s). However, even with this theory
already formed, organizations still struggle to maintain the efforts implemented with Lean
Manufacturing (LM). One of the possible reasons would be the diversity of alternatives already
pointed out by scholars and managers, without an understanding of priorities and relationships
between the solutions. The main objective of this work is to build relationships between the
Lean sustainability CSFs, prioritize them and analyze their (in)dependencies to provide
approaches, enabling the targeting of efforts to achieve lean thinking in a perennial way. For
this purpose, the compilation of LM sustainability CSF’s already carried out by Lopes (2019)
was used and, subsequently, an update of the conceptual framework on the themes was carried
out. This was followed by the application of the hybrid DEMATEL/ISM method, with the
participation of 16 experts (university professors, consultants, and industry representatives)
with an average experience of over 10 years with the lean mindset, to verify and systematize
how the factors are related and thus enable the targeting of investments. Finally, from the
theoretical outlines and the study of critical factors, together with the analysis of the data
obtained and in order to help managers and/or researchers in achieving Lean sustainability, a
leading role of the Leadership and Senior Management Support factors was identified –
characterized by hierarchical and influential power over other CSF's –, a relevant importance
of Organizational Culture, Employee Involvement and Teamwork – as they present a very
strong dependency relationship with other factors –, and the possibility of Training not being a
factor identified as preponderant.
Keywords: Lean manufacturing; Critical Success Factors; DEMATEL/ISM.
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1 INTRODUÇÃO
O capítulo 1 desenvolve os seguintes conteúdos: contextualização, objetivo,
justificativa, método científico e estrutura do trabalho.
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E LACUNA DE PESQUISA
Na moderna economia, marcada por inúmeras crises econômicas em diversos países,
pequenas e grandes empresas passam por constantes turbulências. Assim, gera-se uma
necessidade de se reinventar e diminuir toda forma de desperdício (CHAKRAVORTY;
HALES, 2016, 2017).
A aplicação da mentalidade enxuta pode ajudar muito nesse cenário (já se mostrou
eficiente na recuperação do Japão no pós-guerra) e trazer uma nova esperança; oriunda do
Sistema Toyota de Produção (STP), é de extrema importância para a uma gestão mais enxuta e
lucrativa (PAKDIL; LEONARD, 2015, 2016).
Na literatura, o termo Manufatura Enxuta (Lean Manufacturing, LM) possui várias
definições, sendo desenvolvido por meio de uma vertente estratégica/filosófica (WOMACK;
JONES, 1996) ou por uma operacional/técnica (SHAH; WARD, 2003). Essas perspectivas
estão estreitamente relacionadas (BORTOLOTTI; BOSCARI; DANESE, 2015).
Em outras palavras, há dois elementos essenciais na busca dos benefícios do
pensamento enxuto, um orientado estrategicamente, considerando o LM uma filosofia que
segue cinco princípios (valor, fluxo de valor, fluxo contínuo, produção puxada e perfeição) com

o objetivo de eliminar todas as fontes de desperdícios (ou muda) dos processos de produção
(WOMACK; JONES, 1996), e outro direcionando a implantação de melhorias operacionais por
meio de técnicas e ferramentas, ou seja, interpretando o LM como um sistema gerencial que
integra práticas e técnicas específicas para reduzir a variabilidade dos processos, reconhecida

como a principal fonte de problemas de produção do ponto de vista enxuto (SHAD; WARD,
2003).
Porém, verifica-se a existência de situações em que empresas não conseguem manter
as melhorias proporcionadas pela redução de desperdícios e acabam voltando ao estado inicial

(MOHD-ZAINAL; GOODYER; GRIGG, 2011). Alguns estudiosos acreditam que o motivo
está relacionado com a cultura ou valores do LM, ou seja, para ser sustentado, esforços
contínuos têm de ser exercidos pelos profissionais a fim de envolver líderes e tomadores de
decisão e garantir que os valores apropriados sejam nutridos (SALHIEH; ABDALLAH, 2019).
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Faz-se necessária, portanto, a identificação de possíveis interdependências entre os

CSFs, possibilitando a sugestão de focos de investimento para facilitar o processo de
sustentabilidade das melhorias do LM.
A partir disso, realizando uma pesquisa exploratória inicial, foi possível identificar
alguns estudos com o objetivo de constatar ou compilar os fatores críticos de sucesso (critical
success factors; CSF’s) de sustentabilidade do LM; entretanto, há uma carência de pesquisas
que visam a priorizar e a relacionar tais fatores entre si, a fim de nortear melhor as implantações
e iniciativas, possibilitando uma maior chance de sustentar as melhorias do LM. Com isso, este
trabalho busca responder a seguinte questão: dentre os CSFs para o desempenho e perenidade
do LM, já identificados pela literatura, quais possuem mais influência e devem ser priorizados?
Com base nesse questionamento, este trabalho foi estruturado conforme o objetivo,
justificativas e método de pesquisa apresentados na sequência.
1.2 OBJETIVO
A partir do contexto apresentado anteriormente, esta dissertação de mestrado tem por
objetivo analisar as relações entre os CSF’s de sustentabilidade do LM e, com o processo de
segmentação hierárquica, identificar aquelas que podem ser consideradas como mais
impactantes no sistema, possibilitando, assim, a utilização dos resultados obtidos pelos gestores
(ou qualquer interessado na área), a fim de priorizar os esforços para a otimização do processo
de perenidade do LM nas empresas.
Para o alcance desse objetivo, este trabalho pretende apresentar o estado da arte sobre

sustentabilidade do LM, por meio de uma revisão bibliográfica, identificando os CSF’s de
sustentabilidade do Lean. Além disso, a pesquisa procura realizar uma análise de possíveis
dependências entre os principais fatores, para que, dessa forma, seja possível sugerir maneiras
eficientes e otimizadas de investimentos na manutenção da filosofia enxuta ao longo do tempo.
1.3 JUSTIFICATIVA
A manufatura do século XXI, segundo Bhamu e Sangwan (2014), é caracterizada por
produtos personalizados, resultando em complexos sistemas de planejamento e controle de
produção, tornando os novos mercados cada vez mais desafiadores e competitivos, além de
direcionados ao cliente. Para superarem essa situação e se tornarem mais lucrativas, os autores
apontam que muitas empresas adotaram a Manufatura Enxuta, uma vez que possuem como
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objetivos serem altamente responsivas às demandas dos clientes e reduzirem o desperdício, ou
seja, produzir produtos e serviços ao menor custo e com a rapidez exigida pelo cliente.
Ao analisar os trabalhos constantes na comunidade acadêmica, é possível observar que
os pesquisadores vêm estudando e complementando a filosofia Lean nos últimos 50 anos
(COONEY, 2002; STONE, 2012), sendo que as publicações sobre este assunto têm aumentado
consideravelmente à medida que o número de indústrias que tentam adotar o pensamento
enxuto também cresce (NARAYANAMURTHY; GURUMURTHY, 2016).
Tal interesse pelo Lean Thinking e por analisar os motivos de sucesso de sua
implementação e desempenho ao longo do tempo se traduz, na maioria dos estudos, sob duas
vertentes: uma contingencial e outra sobre os fatores críticos de sucesso. Em relação à primeira,
segundo os especialistas John Shook, presidente e CEO do Lean Enterprise Institute, e Jamie
Bonini, vice-presidente do Toyota Production System Support Center, um dos maiores
problemas associados ao Lean são as organizações que tentam copiar diretamente as soluções
de outras, sem observar as contingências a que estão submetidas, para implementá-lo em suas
próprias operações, o que, segundo os especialistas, pode ocasionar grandes dificuldades devido
à relevância do contexto em que essas soluções são aplicadas (RELIHAN, 2019).
Já quanto à abordagem dos CSF’s do Lean, Knol et al. (2018) concluíram que, para
pequenas e médias empresas, o amplo apoio da alta administração, a visão de melhoria
compartilhada e liderança são elementos críticos para a implementação contínua e perene de
práticas enxutas. Assim como em outros estudos, o foco da pesquisa tende a se voltar em
apontar fatores ou compilá-los, porém este trabalho vem para suprir a lacuna de análise das
relações desses elementos.
Além da importância/interesse em identificar os principais fatores de sustentabilidade
do LM, é necessário compreendê-los e selecionar os melhores, por meio de uma ordem lógica
de significância das relações, a fim de orientar esforços, em uma possível situação de tomada
de decisão de investimento financeiro ou de tempo dispendido, e evitar o fracasso ou abando
da filosofia enxuta.
Tendo em vista os aspectos analisados, percebe-se que os objetivos e a situação
problema a ser explorada pelo presente trabalho possui significativa relevância, uma vez que
os fatores críticos de sustentabilidade do LM e suas interrelações são de grande interesse tanto
para a comunidade acadêmica quanto para as organizações que buscam melhorar suas
operações sob os preceitos da Manufatura Enxuta.
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1.4 VISÃO GERAL DO MÉTODO DE PESQUISA
Para a realização desta pesquisa, foi adotada uma abordagem quantitativa, ou seja, uma
metodologia baseada em uma técnica de coleta de dados do tipo DEMATEL/ISM, por meio de
um questionário autoadministrado. Nesses estudos, um questionário é enviado a especialistas,
que devem preencher as questões e enviar as respostas ao pesquisador, tendo como resultado
um conjunto de dados que será analisado e discutido posteriormente.
Conforme apresentado por Flynn et al. (1990), a pesquisa empírica pode ser usada para
documentar o estado da arte no gerenciamento de operações, bem como fornecer uma linha de
base para estudos longitudinais. Adicionalmente, segundo os autores, um uso muito importante
para dados empíricos está na construção e verificação de teorias, e, por isso, os pesquisadores
em gerenciamento de operações devem estar cientes da teoria que sustenta o trabalho. Os
autores concluem o estudo afirmando que a pesquisa empírica pode ser altamente útil tanto na
construção da teoria quanto em sua verificação.
Dessa forma, visando ao alcance dos objetivos propostos, o presente estudo será
dividido e conduzido de acordo com a Figura 1.
Figura 1 - Processos da pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor.
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1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO
Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos. No Capítulo 1 (Introdução), o
trabalho é apresentado por meio da contextualização e apresentação do problema proposto. Em
seguida, são apresentados os objetivos e as justificativas desta pesquisa. Por fim, apresenta-se
o método científico de pesquisa a ser utilizado e o conteúdo do trabalho.
O Capítulo 2 (Referencial Teórico) discorre sobre conceitos relevantes para a
fundamentação e entendimento da pesquisa, de acordo com a literatura, sobre o Lean Thinking
nas organizações, e apresenta uma compilação, a partir de estudos anteriores, dos fatores
críticos de sucesso que contribuem para a sustentabilidade do LM.
No Capítulo 3 (Método), tem-se uma abordagem mais detalhada do método utilizado
para o estudo, caracterizando-se o instrumento de pesquisa, a seleção dos respondentes e a
coleta dos dados. Já o Capítulo 4 (Resultados e Discussões) apresenta as análises e discussões
com base nas informações obtidas pela condução do método.
Por último, o Capítulo 5 (Conclusão) fecha o estudo trazendo as contribuições práticas
e teóricas e apontando as limitações e os valores da pesquisa.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
Neste capítulo, será apresentado o referencial teórico relativo ao LM nas organizações
e aos fatores críticos de sucesso sob o espectro de sua sustentabilidade, bem como uma
compilação atualizada de tais fatores a partir de estudos anteriores.
O Referencial Teórico apresentado a seguir é o resultado da busca sistemática feita na
literatura, seguindo os detalhes de busca e seleção apresentados na seção 3.1.
2.1 LEAN MANUFACTURING: CONCEITOS E ANÁLISE
O nível de competição entre as organizações e de exigência dos clientes vem
aumentando cada vez mais, fazendo com que as empresas busquem métodos de gestão
eficientes para obterem a tão desejada vantagem competitiva, seja por melhora na
produtividade, por evitar os desperdícios ou por melhorar a qualidade, gerando, assim, o
interesse da academia (JASTI; KODALI, 2015). O Lean Manufacturing (Manufatura Enxuta)
é um bom exemplo dessas ferramentas; nasceu do Sistema Toyota de Produção (STP), de
Taiichi Ohno, e foi apresentado mundialmente pelos estudos de Womack e Jones (1996).
De acordo com Ohno (1997), o conceito de Manufatura Enxuta fundamenta-se em uma
filosofia de gestão de operações com a finalidade de atender, por meio de processos com alta
qualidade e baixo custo, às necessidades dos clientes da forma mais rápida factível. Uma década
mais tarde, Shah e Ward (2007), analisando as definições e confusões a respeito do termo
“produção enxuta” presentes na literatura, contribuíram para a evolução de tal entendimento
mediante a adição do fato de o Lean ser composto por inúmeros atributos filosóficos de difícil
mensuração.
2.1.1 Valor x Desperdício
Ohno (1997) também identificou os sete desperdícios relacionados à produção,
descrevendo-os como elementos envolvidos nos processos que somente propiciam o aumento
no custo, sem agregar valor ao produto. Mais tarde, Womack e Jones (2004), a respeito do
mesmo tema, definem os desperdícios como oriundos não apenas de atividades desenvolvidas
pelo homem, mas de todas as atividades e recursos empregados que não são reconhecidos pelo
cliente como valor.
Na mesma linha, Shingo (1996) detalha os sete desperdícios principais, apresentados
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também por Hines e Taylor (2000). Liker (2005), com base nos seus estudos, adicionou um
oitavo desperdício à lista, conforme o Quadro 1.
DESPERDÍCIO
Superprodução

Quadro 1 - Desperdícios a serem evitados
CONCEITO
Produção em excesso ou antecipada; gera aumento de custos devido ao estoque
e pessoal excessivos.

Defeitos

Retrabalhos, problemas de qualidade ou entrega ineficiente; aumentam o leadtime e geram esforços desnecessários.

Estoques

Armazenamento excessivo de matéria-prima ou estoque em processo. Podem

excessivos

gerar problemas como risco de obsolescência, aumento considerável do leadtime, custo excessivo e baixo desempenho do serviço prestado ao cliente.

Processos

Etapas desnecessárias – utilização de ferramentas, sistemas ou procedimentos

inadequados

equivocados – ao se executar determinada atividade; na maioria das vezes, uma
abordagem mais simples se torna mais efetiva.

Transporte

Movimento excessivo e ineficiente, geralmente por longas distâncias, de

desnecessário

pessoas, informações ou produtos; gera consequências negativas relacionadas
a tempo e custos.

Espera

Longos períodos de ociosidade de pessoas, peças ou informações; provoca um
fluxo problemático e longos prazos de entrega.

Movimentos

Movimentos desnecessários graças à desorganização do ambiente de trabalho

improdutivos

ou ao uso de um layout inadequado; podem gerar perda de itens ou demora
para encontrá-los.

Criatividade

Ou ainda desperdício de talento; representada pelo não aproveitamento das

inutilizada

habilidades e criatividade de cada funcionário; desperdício de possibilidades
de melhoria por ausência de envolvimento e gerenciamento eficiente.

Fonte: Adaptado de Shingo (1996); Hines e Taylor (2000); Liker (2005).

2.1.2 Casa do STP e Elementos do Lean
A fim de que os princípios do STP fossem bem disseminados e assimilados pelos
interessados, uma representação chamada de “casa do STP” foi criada por Fujio Cho, aprendiz
de Taiichi Ohno (DENNIS, 2008). No modelo em questão, apresentado na Figura 3, Liker
(2005) aponta que cada elemento da casa (principalmente as colunas de sustentação) tem sua
importância, mas o que merece mais destaque é como esses elementos se relacionam entre si.
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Figura 2 - Diagrama “Casa do Sistema Toyota de Produção”

Fonte: Liker (2005).

Ao encontro de Liker (2005), Dennis (2008) destaca o fato de que a estabilidade e a
padronização dos processos são aspectos importantes para formar o alicerce da Manufatura
Enxuta. Além disso, o autor também aponta que os pilares são constituídos pelo Just in Time
(JIT) e pela autonomação (jidoka). Por fim, o telhado pode ser entendido como o objetivo a ser
alcançado, ou, ainda, como o foco nas necessidades dos clientes, e o interior ou corpo do STP
é constituído pelo envolvimento dos participantes, por meio de equipes flexíveis e preocupadas
em otimizar continuamente as atividades – kaizen (DENNIS, 2008).
A fim de obter uma melhor compreensão de todos os aspectos da “Casa do STP”, alguns
de seus componentes, ou seja, elementos do Lean, por serem relevantes ao presente trabalho,
serão apresentados a seguir.
2.1.2.1 5Ss
No pensamento enxuto, segundo Liker (2005), a organização do ambiente de trabalho é
realizada de acordo com o método 5S, que corresponde a cinco expressões japonesas iniciadas
pela letra “S”. Tais expressões descrevem práticas do ambiente de trabalho que, ao serem
traduzidas para o português, significam: Utilização (Seiri), Ordenação (Seiton), Limpeza
(Seiso), Padronização (Seiketsu) e Autodisciplina (Shitsuke). A aplicação do método 5S traz, de
forma geral, inúmeros benefícios, tanto para as empresas quanto para os clientes e funcionários,
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por meio do aumento da produtividade, da redução de paralisações e deslocamentos, da
padronização do trabalho, da criação de um ambiente de trabalho seguro e limpo, gerando
motivação no trabalho, e da redução da probabilidade de erros (LIKER, 2005).
Além disso, conforme Dennis (2008), o 5S possui como objetivo a gestão visual, uma
vez que busca a criação de um ambiente de trabalho intuitivo ou autoexplicativo, em que toda
situação que vá de encontro ao padrão é evidenciada imediatamente, facilitando sua correção.
Apesar de ser uma metodologia aparentemente simples, necessita-se, para o seu sucesso, do
comprometimento total das pessoas, da alta administração ao nível operacional (DENNIS,
2008).
2.1.2.2 Andon
O sistema andon, conforme Ohno (1997), possui a finalidade de identificar um possível
problema, evidenciando a necessidade de ajuda para solucioná-lo. Pode ser representado por
um painel, um dispositivo simples ou por meio de quadros de sinalização visual e sonora
(OHNO, 1997).
Assim, a partir do acionamento do andon, um senso de urgência e de responsabilidade
é manifestado em todos e, com isso, em vez de os problemas se acumularem ou passarem
despercebidos, gerando inúmeros retrabalhos e diminuindo a produtividade, são solucionados
logo em seguida (OHNO, 1997).
Ohno (1997) aponta também que a atitude de trazer os problemas à tona assim que são
identificados e a busca de solução imediata são processos que geram aumento da produtividade
e, concomitantemente, eliminação de perdas, ainda que seja necessária, para isso, a paralisação
ocasional da produção.
2.1.2.3 Autonomação (jidoka)
No STP, de acordo com Kim e Gershwin (2005), as máquinas são projetadas para
detectar anormalidades e parar automaticamente sempre que elas ocorrerem. Além disso,
segundo os autores, os operadores estão equipados com meios de interromper o fluxo de
produção sempre que notarem algo suspeito, sendo essa prática conhecida como jidoka ou
autonomação.
Assim, com o uso da autonomação, o desperdício resultante da produção de uma série
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de itens defeituosos seria impedido, tratando-se, portanto, de um meio de melhorar a qualidade
e aumentar a produtividade ao mesmo tempo (SHINGO, 1996).
Na mesma linha, Ohno (1997) explica que os equipamentos possuem um dispositivo
acoplado que busca identificar um possível produto defeituoso, e, caso ache, a atividade para
automaticamente. Ainda de acordo com o autor, o entendimento sobre autonomação foi
expandido para linhas de produção operadas manualmente, possibilitando a interrupção de
forma autônoma na presença de alguma não conformidade.
Assim, percebe-se que a parada de linha ou de uma máquina é uma conduta primordial
para melhorar a qualidade nos processos, sendo que, logo após a sua ocorrência, inicia-se um
processo de investigação visando à identificação das causas e também a sua eliminação
(WOMACK; JONES, 2004).
2.1.2.4 Heijunka
De acordo com Hüttmeir et al. (2009), heijunka ou nivelamento de produção representa
o equilíbrio da carga de trabalho entre as linhas de produção com o intuito de possibilitar uma
maior produtividade, sendo este um dos objetivos de curto prazo.
Dessa forma, seu objetivo é evitar picos e vales no cronograma de produção, ou seja,
em uma situação em que são demandadas 100 unidades de um produto X e a mesma quantidade
de um produto Y, o correto seria produzi-los alternadamente, por meio da distribuição dos
trabalhos que exigem mais tempo, gargalos ou não, em todo o cronograma de produção,
permitindo, assim, uma utilização média mais alta e evitando possíveis problemas de
desatendimento da demanda (HÜTTMEIR et al., 2009)
Ao encontro desse entendimento, Pakdil e Leonard (2016) apontam que a utilização do
nivelamento da produção permite um melhor desempenho em termos de tempo de
processamento de pedidos e fidelidade do cliente a longo prazo.
2.1.2.5 Just in Time (JIT)
Conforme Guinato (1995), o just in time (JIT) é o elemento do STP mais discutido, seja
nas empresas ou na literatura, o que acaba gerando alguns entendimentos contraditórios.
Segundo Ohno (1997), trata-se do fato de que cada processo de um fluxo de produção deva ser
provido, no tempo e no lugar adequado, com os itens demandados e suas respectivas
quantidades.
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Vale destacar que o JIT, apesar de sua evidente importância descrita por vários estudos,
é apenas um dos meios possíveis de se alcançar o real objetivo do STP – o de aumentar a
produtividade e o lucro por meio da eliminação de desperdícios (GUINATO, 1995).
Ao encontro desse entendimento, Dennis (2008) aponta que para se ter êxito na
utilização do JIT, os esforços devem se voltar, concomitantemente, à realização de um fluxo
contínuo, à implementação do sistema puxado e ao nivelamento da produção de acordo com a
demanda do cliente, ou seja, conforme o takt time.
2.1.2.6 Kanban
Kanban é uma ferramenta, representada por um cartão informativo, utilizada com o
intuito de controlar a cadeia logística sob o ponto de vista da produção (OHNO, 1997). O STP
usufrui de dois tipos de kanbans, o de produção e o de movimentação; o primeiro sinaliza ao
sistema a necessidade de produção de um item para ser armazenado em estoque, possuindo
informações como lote, quantidade, identificação etc.; o segundo informa o processo
antecedente em que o material foi retirado e, como consequência, a necessidade de reposição
(SHINGO, 1996).
O sistema kanban também pode ser compreendido, segundo Kumar e Panneerselvam
(2007), como o conjunto de cartões escalonados que visa ao controle, em vários estágios, do
fluxo de produção e inventário. Além disso, a fim de conquistar a garantia de sucesso na sua
implantação, faz-se necessária a consideração dos seguintes fatores: compromisso da alta
administração, participação de fornecedores, melhorias e controle da qualidade (KUMAR,
2010).
2.1.2.7 Kaizen
Doolen et al. (2008) apresentam a definição de kaizen, reconhecido como um dos
princípios mais importantes do STP, como melhoria contínua, sendo que o termo é proveniente
das palavras japonesas kai (mudança) e zen (bom). Segundo os autores, uma forma de sua
implementação é por meio do evento kaizen.
De acordo com GLOVER et al. (2011), um evento kaizen é um projeto de melhoria
estruturado que utiliza uma equipe multifuncional dedicada a melhorar a área de trabalho em
que será aplicado, possuindo objetivos específicos a serem realizados em um período curto de
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tempo. Os eventos kaizen são uma das maneiras pelas quais as organizações buscam
implementar o conceito mais amplo do kaizen, ou seja, introduzindo o conceito de técnicas de
melhoria contínua e o desenvolvimento de uma cultura organizacional que a apoie a longo prazo
(GLOVER et al., 2011).
Ainda segundo os autores, tais eventos, além dos aspectos já mencionados, usufruem de
ferramentas e técnicas de melhoria com foco em mudanças de baixo custo, visando ao
empoderamento dos funcionários – por meio de treinamentos – e à realização de mudanças
incrementais para melhora do desempenho.
Além disso, para Shingo (1996), a melhoria contínua representa uma cultura que não
deve ser aplicada somente no chão de fábrica das organizações, e sim utilizada em todas as
áreas em que se realizem atividades ou procedimentos.
2.1.2.8 Mapeamento do Fluxo de Valor
Segundo Rother e Shook (2012), o mapeamento do fluxo de valor ou value stream
mapping (VSM) é composto pela representação dos fluxos de materiais e de informação que os
produtos e/ou serviços percorrem. Dessa forma, segundo os autores, o fluxo de informações
apresenta, por exemplo, a quantidade e o tempo em que se deve realizar uma atividade, sendo
que o de materiais ilustra a movimentação de material dentro da fábrica.
Quanto a sua criação, o processo se inicia com a seleção de uma família de produtos,
seguida da representação do mapa do estado atual e, posteriormente, do estado futuro; por fim,
o plano do estado futuro é implementado e se realiza novamente o mapeamento para verificação
de alcance do objetivo (ROTHER; SHOOK, 2012).
Ainda de acordo com os autores, essa ferramenta disponibiliza a identificação de
atividades que agregam ou não valor, facilitando a identificação de desperdícios, o que vai ao
encontro do conceito do Lean, ou seja, permite a construção de uma estrutura para um plano de
implantações enxutas.
2.1.2.9 Padronização
Consoante Liker (2005), a padronização é a base para o kaizen, ou ainda, para a melhoria
contínua, uma vez que, na ausência de tal padrão, a avaliação do processo fica impossibilitada.
Em outras palavras, uma possível melhoria passaria despercebida, pois seria entendida como
uma simples variação cotidiana de processo. Dessa forma, há a necessidade de se estabelecer
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um padrão antes que qualquer procedimento de melhoria ou aperfeiçoamento contínuo seja
implantado (LIKER, 2005).
Ainda segundo o autor, a criação do padrão de uma atividade se inicia com a aferição
e decisão de um tempo padrão associado, seguida por instruções de trabalho claras e de fácil
entendimento, podendo até serem visuais. Assim, com a utilização da padronização, o fluxo de
trabalho se torna mais eficiente, ocasionando um aumento na qualidade, produtividade e
segurança do processo, além de contribuir para a diminuição de desperdícios, seja relacionado
a retrabalho ou a tempo de processamento economizado (LIKER, 2005).

2.1.2.10 Relatório A3 (Gerenciamento visual)
Segundo Shook (2008), o relatório A3 possui esse nome devido à referência de seu
tamanho padronizado (210 mm x 297 mm). Trata-se de um formulário para a identificação da
situação atual, da natureza do problema, das medidas a serem tomadas e das maneiras de colocálas em prática, e também da evidência de que tal problema foi corretamente solucionado
(SHOOK, 2008).
Ainda segundo o autor, além do uso técnico da ferramenta, há um importante
pensamento implícito nessa prática: o incentivo ao gerenciamento cotidiano e ao aprendizado
para toda a organização.
Um relatório A3 pode aparentar ser simples, porém essa visão é enganosa, uma vez que
ele é composto por uma sequência de seções, dispostas em um modelo, que descrevem os
seguintes conteúdos (SHOOK, 2008; CHAKRAVORTY, 2017):
1) estabelecer sucintamente o contexto e a importância do problema;
2) descrever as condições e necessidades atuais;
3) identificar o resultado almejado;
4) analisar a situação para estabelecer causalidade;
5) propor contramedidas visando à correção;
6) prescrever um plano de ação com etapas necessárias de melhoria; e
7) mapear o processo de acompanhamento e verificar o resultado das implantações.
2.1.3 Filosofia Lean x Técnicas Lean
Pode-se dizer que o termo Manufatura Enxuta possui múltiplas definições e é visto
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através de um prisma estratégico/filosófico (WOMACK; JONES, 1996) ou operacional/técnico
(SHAH; WARD, 2003), sendo que essas perspectivas estão estreitamente relacionadas
(BORTOLOTTI; BOSCARI; DANESE, 2015). Isto é, uma vertente da literatura considera o
Lean uma filosofia que segue cinco princípios (valor, fluxo de valor, fluxo contínuo, produção
puxada e perfeição) com o objetivo de eliminar todas as fontes de desperdícios (ou muda) dos
processos de produção (WOMACK; JONES, 1996), enquanto outra o interpreta como um
sistema gerencial que integra práticas e técnicas específicas para reduzir a variabilidade dos
processos, reconhecida como a principal fonte de problemas de produção do ponto de vista
enxuto (SHAD; WARD, 2003).
Em relação aos requisitos técnicos da Manufatura Enxuta, Bhasin e Burcher (2006)
apontam que, em vez de adotar uma ou duas ferramentas isoladas, é importante que as
organizações pratiquem, senão todas, a maioria das seguintes: melhoria contínua/kaizen, layout
celular, kanban, fluxo de peça única, mapeamento de processos, SMED, 5S, TPM,
desenvolvimento e redução de fornecedores e eliminação dos desperdícios.
Corroborando os estudos já mencionados, Jasti e Kodali (2015) apontam que a
Manufatura Enxuta foi adotada por empresas em todo o mundo por várias décadas, além de ter
recebido atenção especial da academia. Dessa forma, o entendimento sobre o conceito foi
evoluindo com o passar do tempo.
2.1.3.1 Evolução do conceito
A fim de reunir os aspectos multifacetários do LM, o Quadro 2 reúne algumas das
principais definições encontradas na literatura ao longo do desenvolvimento do conceito de
Manufatura Enxuta.
Quadro 2 - Principais definições bibliográficas do LM ao longo do tempo
(continua)
AUTOR
Krafcik (1988)

DEFINIÇÃO
Em comparação com a produção em massa, utiliza menos de tudo
– metade do esforço humano, do tempo, do espaço de fabricação,
do investimento em ferramentas e das horas de engenharia para
desenvolver um novo produto. Também requer manter muito
menos da metade do estoque necessário no local, resultando em
menos defeitos e produzindo uma maior variedade de produtos.
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Quadro 2 - Principais definições bibliográficas do LM ao longo do tempo
(continuação)
AUTOR

DEFINIÇÃO

Womack, Jones e

Processo dinâmico de mudança conduzido por um conjunto

Roos (1990)

sistemático de princípios e melhores práticas que visam a melhoria
contínua. O gerenciamento do LM combina as melhores
características de produção em massa e artesanal.

Womack e Jones

Sistema que utiliza menos, em termos de todas as entradas, para

(1996)

criar as mesmas saídas (como as criadas por um sistema tradicional
de produção em massa), ao mesmo tempo em que contribui com
mais variedade para o cliente final.

Liker (1996)

Uma filosofia que, quando implementada, reduz o tempo do pedido
do cliente para a entrega, eliminando as fontes de desperdício no
fluxo de produção.

Cooper (1996)

Sistema projetado para competir com base na suposição de que a
vantagem sustentada do produto é improvável, sendo necessário,
portanto, em vez de evitar a concorrência, se deve enfrentá-la de
frente.

Liker e Wu (2000)

Uma filosofia de fabricação que se concentra em fornecer produtos
da mais alta qualidade a tempo e com o menor custo.

Cooney (2002)

Visão ampla da produção e distribuição de manufaturas,
desenvolvendo um conceito de produção que engloba toda a cadeia
de fabricação, desde o projeto à distribuição produto, passando pelo
seu desenvolvimento e sua fabricação.

Shah e Ward (2003)

Abordagem para entregar o valor mais alto ao cliente, eliminando o
desperdício por meio de elementos de processo e design humano. A
Manufatura Enxuta tornou-se um sistema integrado composto de
elementos significativamente inter-relacionados e uma ampla
variedade de práticas de gerenciamento, como JIT, sistemas de
qualidade, equipes de trabalho, fabricação em células etc.

Simpson e Power

Prática com o objetivo de gerar um sistema que seja eficiente, bem

(2005)

organizado e dedicado à melhoria contínua e à eliminação de todas
as formas de desperdício.
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Quadro 2 - Principais definições bibliográficas do LM ao longo do tempo
(conclusão)
AUTOR
Taj e Berro (2006)

DEFINIÇÃO
“Manufatura sem desperdício”. Trata-se de uma abordagem focada
na redução sistemática de resíduos (muda) no fluxo de valor.

Shah e Ward (2007)

Filosofia de gerenciamento focada em identificar e eliminar o
desperdício em todo o fluxo de valor de um produto, estendendo-se
não apenas dentro da organização, mas também ao longo de toda a
rede da cadeia de suprimentos.

Taj e Morosan

Uma abordagem multidimensional que consiste na produção com

(2011)

quantidade mínima de resíduos (JIT), fluxo contínuo e ininterrupto
(Layout Celular), equipamento bem conservado (TPM), sistema de
qualidade bem estabelecido (TQM) e mão-de-obra bem treinada e
capacitada (HRM), com impacto positivo nas operações e no
desempenho competitivo (qualidade, custo, resposta rápida e
flexibilidade).

Alves, Dinis-

Modelo em que as pessoas assumem um papel de pensadores e seu

Carvalho e Sousa

envolvimento promove a melhoria contínua e dá às empresas a

(2012)

agilidade de que precisam para enfrentar as demandas do mercado
e as mudanças ambientais de hoje e do futuro.
Fonte: Adaptado de BHAMU; SANGWAN, 2014.

Entretanto, para que todos os aspectos apresentados ao longo de todas as definições
propostas sejam eficientes e resultem em vantagem competitiva, tais práticas da Manufatura
Enxuta, além de necessitarem do apoio de diferentes áreas de uma organização, também podem
ter que se adaptar conforme o contexto em que estão inseridas – ou seja, conforme as suas
contingências.
2.2 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO NO CONTEXTO LEAN
O conceito de fatores críticos de sucesso (do inglês Critical Success Factors, CSFs)
surge no fim da década de 70 com Rockart (1979), que os define como características que, uma
vez bem desempenhadas, irão assegurar uma performance competitiva de sucesso. Cinco anos
mais tarde, Boynton e Zmud (1984) definem os CSF’s como os poucos elementos que, correndo
bem, são suficientes para garantir o sucesso, sendo esta considerada uma definição universal
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aplicável em qualquer setor. Outras definições foram surgindo com o passar dos anos, mas

sempre com a mesma base: principais elementos influenciadores de determinado objeto de
estudo.
Assim, conforme já disposto nas seções anteriores, uma vez que há uma dificuldade,
por parte das empresas, de implantação e, principalmente, de sustentabilidade dos resultados
alcançados com o Lean Manufacturing, aumentou-se o interesse na literatura pelos CSFs
relativos à Manufatura Enxuta: Achanga et al. (2006), Dora et al. (2013), Abu Bakar, Subari,
Daril (2015), entre outros.
Tal interesse é identificado no Quadro 3, elaborado mediante pesquisa dos artigos
relativos a fatores críticos de sucesso dentro do tema da Manufatura Enxuta, conforme descrito
no início deste Capítulo.
Quadro 3 - Utilização dos CSF’s no contexto LM
(continua)
AUTORES

Achanga et al. (2006)

OBJETIVOS

Apresentar

os

fatores

críticos

que

constituem

uma

implementação bem-sucedida da Manufatura Enxuta nas
SME’s manufatureiras.
Jeyaraman e Teo (2010)

Analisar os CSF’s para a implementação do Lean Six Sigma

(LSS) e seus impactos no desempenho nas indústrias
multinacionais de serviços de manufatura de eletrônicos.
Glover et al. (2011)

Identificar os fatores que mais influenciam a sustentabilidade
das atitudes dos funcionários da área de trabalho e o

comprometimento com os eventos Kaizen.
Kundu, Murali Manohar

Identificar os CSF’s da perspectiva da implementação enxuta

(2012)

no setor de serviços de suporte de TI.

Dora et al. (2013)

Analisar a aplicação da Manufatura Enxuta, seu impacto no

desempenho operacional e CSF’s nas SME’s de processamento
de alimentos.
Albliwi et al. (2014)

Explorar os fatores críticos de falha do LSS em diferentes
setores, como manufatura, serviços, ensino superior etc.

Abu Bakar, Subari e

Revisar e reunir os mais recentes CSF’s relativos ao

Daril (2015)

desdobramento e à implementação do LSS em uma lista
abrangente de fatores.
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Quadro 3 - Utilização dos CSF’s no contexto LM
(conclusão)
AUTORES
Netland (2016)

OBJETIVOS
Investigar como as variáveis de contingência influenciam no
que os profissionais consideram como fatores de sucesso para
a implementação do LM.

Alhuraish, Robledo e

Preencher lacuna da literatura fornecendo mais informações

Kobi (2017)

sobre CSF’s nas empresas que já implementaram as
metodologias Lean e Six Sigma com sucesso.

Knol et al. (2018)

Examinar até que ponto os fatores de sucesso são críticos para
vários graus de implementação da prática enxuta.

Laureani e Antony

Oferecer mais informações sobre a implementação do LSS,

(2018)

destacando os mais importantes CSF’s e, particularmente, o
papel da liderança nesse processo.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Dora et al. (2013), por exemplo, realizaram uma análise minuciosa dos diferentes
fatores dispostos na literatura e sua inter-relação e selecionaram quatro, que, segundo sua visão,
são os mais importantes fatores críticos de sucesso para a implementação bem-sucedida de

práticas de Manufatura Enxuta: 1. Liderança; 2. Cultura Organizacional; 3. Habilidade e
expertise interna; e 4. Capacidade Financeira.
Ainda de acordo com o estudo mencionado, o CSF considerado como mais importante
foi o de Habilidade e expertise interna. Tal fato foi considerado uma surpresa para os autores,

já que vai de encontro à grande maioria dos trabalhos (HINES; HOLWEG; RICH, 2004;
SORIANO-MEIER; FORRESTER, 2002) referentes a CSF’s de programas de gerenciamento
da qualidade que apontam a Liderança como fator chave da implementação enxuta bemsucedida.
É importante mencionar que a diferença entre os conceitos de implementação e de
sustentabilidade do LM ainda não tem um padrão definido na literatura, ou seja, ainda é difícil
estabelecer quando se trata do processo de implementação e a continuidade de suas aplicações,
e quando começa propriamente a manutenção/sustentabilidade do sistema.
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3 MÉTODO
Este Capítulo tem como objetivo detalhar o procedimento que foi seguido para conduzir
o presente estudo. Para isso, são descritas a seguir todas as técnicas utilizadas para seleção,
priorização e análise de inter-relações dos CSF’s.

3.1 IDENTIFICAÇÃO DA BASE CIENTÍFICA
A fim de encontrar artigos que versassem sobre o assunto desta pesquisa, foi feita uma
revisão exploratória nas bases de dados Scopus, Web of Science e Engineering Village, durante
o período de novembro de 2020 a março de 2021.
Para a pesquisa dos artigos nas bases de dados mencionadas, foram utilizados filtros
relativos ao tipo do documento (artigos e revisões) e quanto a sua linguagem (inglês e, quando
existente, português). O foco da busca foi encontrar trabalhos relacionados, simultaneamente,
aos dois grupos, ou seja, ao LM e à sua sustentação ao longo tempo.
Em seguida, fez-se o uso de alguns critérios excludentes (muscle, sport, food etc.) a fim
de excluir estudos cujo conteúdo fosse alheio ao procurado por esta pesquisa, apesar de
possuírem elementos que se enquadrem nos dois grandes grupos objetivados. Além disso, como
forma de busca de outros estudos compatíveis com o tema, também foram observadas as
referências dos artigos e revisões encontrados.
As strings de pesquisa utilizada foi a seguinte: (((((("LEAN" OR "TOYOTA
PRODUCTION SYSTEM" OR "LEAN THINKING" OR "LEANNESS") AND ("SUSTAIN*"

OR "MAINTENANCE" OR "MOMENTUM")
Por fim, a seleção (ou exclusão) dos documentos foi realizada mediante leitura de título,
resumo e palavras-chave como forma de um primeiro grande filtro, pois mesmo com os fatores
excludentes ainda havia estudos com temas alheios à pesquisa. Posteriormente, a fim de se obter

uma seleção mais minuciosa e assertiva, foi efetuada a leitura da introdução e conclusão do
artigo/revisão, possibilitando a identificação de aspectos que evidenciavam a relação ou não
com o tema proposto. Em outras palavras, a seleção se deu pela presença de elementos que
abordassem de forma precisa os fatores críticos de sucesso da sustentabilidade do Lean

Manufacturing.
Vale a pena mencionar que o processo de coleta de artigos para identificação de fatores
de sucesso para a sustentabilidade do LM, utilizando as strings mencionadas anteriormente,
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destina-se a atualizar o trabalho de identificação já realizado por Lopes (2019), conforme será
especificado na seção 3.3.1 “Fatores críticos de sustentabilidade do LM” deste Capítulo.
Dessa forma, a fim de atingir uma coerência no processo de atualização do estudo,
realizou-se uma busca inspirada nas strings já utilizados por Lopes (2019), e todo o processo
citado anteriormente foi realizado nos mesmos moldes a fim de encontrar os artigos atuais
(período: 2018 a março/2021) mais relevantes relativos a fatores críticos de sucesso na
sustentabilidade do LM, conforme a figura abaixo:
Figura 3 - Esquema de busca de artigos

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.1.1 Fatores críticos de sucesso da sustentabilidade do LM
Conforme mencionado anteriormente, este trabalho utilizou a revisão de fatores críticos

de sucesso para a sustentabilidade do Lean realizada por Lopes (2019) para justificar a escolha
dos possíveis CSF’s mais influentes na manutenção das práticas Lean e, posteriormente,
relacioná-los e priorizá-los empiricamente.
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Lopes (2019) analisou 45 artigos e identificou 21 fatores críticos de sucesso que são

facilitadores para a manutenção do LM e ratificou seus resultados com a opinião de
especialistas. Os fatores mais citados são indicados no Quadro 4.
Quadro 4 - Fatores para a manutenção dos esforços Lean mais citados
COLOCAÇÃO
FATORES
FREQUÊNCIA
1˚

Treinamento

24

2˚

Envolvimento dos colaboradores

22

3˚

Suporte da alta administração

19

4˚

Alinhamento estratégico

15

5˚

Cultura direcionada para melhoria contínua

14

6˚
7˚
7˚

Utilizar indicadores para verificar a manutenção das

13

melhorias feitas
Competências de liderança

12

Comunicação entre pessoas que realizam as

12

melhorias e colaboradores

8˚

Trabalho em equipe

10

9˚

Seleção da equipe do projeto de melhoria contínua

9

10˚

Equipe de melhoria multifuncional

6

Fonte: LOPES, 2019.

Em seguida, a fim de possuir uma amostra da literatura mais recente possível, tal
compilação foi atualizada com artigos de publicação até o mês de março de 2021 (7 artigos
selecionados), conforme Quadro 5.
Quadro 5 - Fatores identificados e atualizados
(continua)
FATORES
IDENTIFICADOS

PRINCIPAIS AUTORES

ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO

Bateman e Rich (2003); Jorgensen, As atividades de melhoria
Boer e Gertsen (2003); Bateman contínua
Alinhamento
Estratégico

devem

ser

(2005); Ljugström (2005); Bhasin vinculadas aos objetivos
(2011a); Jaca et al. (2011); Antony et estratégicos

da

al. (2012); Bhasin (2012a); Bhasin organização. Também os
(2012b); Elshennaway, Bahaitham e colaboradores
Furterer (2012); Quesada-Pineda e

e

equipe

devem utilizar metas e
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Quadro 5 - Fatores identificados e atualizados
(continuação)
FATORES
IDENTIFICADOS

Madrigal (2013); Albliwi et al.
(2014); Arciacono, Costantino e Yang

Alinhamento

(2016); Galeazzo, Furlan e Vinelli

Estratégico

ENTENDIMENTO

PRINCIPAIS AUTORES

(2017); Randhawa et al. (2017);
Toledo et al. (2019).
Glover et al. (2011); Glover et al.
(2013); Glover, Farris e Van Aken

Aprendizagem

(2015); Huehn-Brown e Murray

coletiva

(2015); Galeazzo, Furlan e Vinelli
(2017); Poksinska e Swartling (2018);
Stimec (2020).

CONSOLIDADO
objetivos estratégicos da

organização para priorizar
suas

atividades

de

melhoria.

Os colaboradores devem
ter

a

capacidade

de

aprender com os outros e
com experiências passadas

positivas e negativas
Consultores externos com

Implantações

lean

experiência

orientadas

por Sisson e Elshennaway (2015)

na implantação do LM

consultores externos

orientam

significativa
os

líderes

executivos.
Bateman e Rich (2003); Bateman
(2005);

Farris

et

al.

(2008);

Markberry et al. (2010); Tureskky e
Connel (2010); Roth (2011); Antony
Competências

de

liderança

et

al.

(2012);

Bhasin

(2012a);

Elshennaway,Bahaithame

Furterer

(2012); Quesada-Pineda e Madrigal
(2013); Manhas, Gupta e Gupta
(2015); Arciacono, Costantino e Yang
(2016); De Vries, H. e Van der Poll,

H.M. (2018); Toledo et al. (2019).

Capacidade de ensinar, ter

boa

comunicação

interpessoal, boa tomada
de decisão e experiência
em liderança de iniciativas
enxutas. Além disso, a
liderança

deve

mediar

conflitos

que

estão

causando

resistência

a

novas práticas de trabalho.

Compartilhamento

Jorgensen, Boer e Gertsen (2003); O conhecimento adquirido

de conhecimento

Gonzalez e Martins (2015); Gonzalez durante as iniciativas de
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Quadro 5 - Fatores identificados e atualizados
(continuação)
FATORES

ENTENDIMENTO

PRINCIPAIS AUTORES

IDENTIFICADOS

CONSOLIDADO
melhoria

Compartilhamento

e

Martins

(2016);

de conhecimento

Swartling (2018).

Poksinska

e

resgatado

deve
e

ser

divulgado

entre os indivíduos para
gerar

novas

ações

de

melhoria.
Compreensão

da Farris et al. (2008); Glover et al. Entendimento da equipe a

equipe

os (2011);

sobre

Glover

et

al.

(2013); respeito dos objetivos de

objetivos de melhoria Stelsonetal. (2017).

melhoria.

Bateman e Rich (2003); Garcia et al.
(2010); Turesky e Connell (2010);
Jaca et al. (2011); Antony et al.
Comunicação

entre

pessoas que realizam

as

melhorias

e

colaboradores

(2012);

Bhasin

(2012b); Diálogo entre as pessoas

Elshennaway, Bahaitham e Furterer que realizam as melhorias
(2012); Timans et al. (2012); Glover e os colaboradores a fim de
et al. (2013); Garcia et al. (2014); disseminar o porquê está
Glover, Farris e Van Aken (2014); sendo feito uma mudança e
Sisson

e

Elshennaway

(2015); o que estará envolvido.

Poksinska e Swartling (2018); Gaspar

e Leal (2020).
Jorgensen et al. (2007); Antony et al. Conjunto de crenças e
(2012); Bhasin (2012a); Glover et al. valores que orientam os
(2011);
Cultura direcionada
para
contínua

melhoria

Glover

et

al.

(2013); indivíduos da organização

Quesada-Pineda e Madrigal (2013); a

apresentarem

Glover, Farris e Van Aken (2014); insatisfação contínua com
Gonzalez e Martins (2015); Sisson e o estado atual de seus
Elshennaway (2015); Gonzalez e processos,

buscando

Martins (2016); Bortolotti, Boscari e aperfeiçoá-los. Incluem o
Danese (2015); Pakdil e Leonard reconhecimento
(2015); Arcidiacono, Costantino e

de

funcionários e a alocação
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Quadro 5 - Fatores identificados e atualizados
(continuação)
FATORES
IDENTIFICADOS

PRINCIPAIS AUTORES

ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO
dos recursos necessários

Cultura direcionada
para

melhoria

contínua

(por

exemplo,

recursos

Yang (2016); Pakdil e Leonard humanos, equipamentos e
(2016).

informações) em todas as
etapas de um programa de
eventos Kaizen.

Bateman e Rich (2003); Jorgensen,
Boer e Gertsen (2003); Garcia et al.
(2010); Turesky e Connell (2010);
Snee (2010); Glover et al. (2011);
Roth (2011); Jaca et al. (2011);
Antony et al. (2012); Bhasin (2012a);
Elshennaway, Bahaitham e Furterer Participação

dos

(2012); Bhasin (2012b); Timans et al. colaboradores nas ações

Envolvimento

dos (2012);

Colaboradores

Glover

et

al.

(2013); incrementais de melhoria

Quesada-Pineda e Madrigal (2013); contínua a fim de alcançar
Gonzalez e Martins (2015); Glover, um

desempenho

Farris e Van Aken (2014); Sisson e significativo.

Elshennaway (2015); Manhas, Gupta
e Gupta (2015); Gonzalez e Martins
(2016); Maalouf e Gammelgaard
(2016); Randhawa et al. (2017);

Poksinska e Swartling (2018); Gaspar
e Leal (2020).
Ljugström (2005); Farris et al. (2008);
Equipe de melhoria
multifuncional

Glover et al. (2011); Glover et al.

(2013); Glover, Farris e Van Aken
(2015); Pakdil e Leonard (2016);
Tortorella et al. (2019).

Descreve a diversidade de
habilidades
dentro

da

funcionais
equipe

eventos Kaizen.

de
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Quadro 5 - Fatores identificados e atualizados
(continuação)
FATORES
IDENTIFICADOS

ENTENDIMENTO

PRINCIPAIS AUTORES

CONSOLIDADO
São agentes de mudança

Participação

de

Gerentes

Reynders, Kumar e Found (2020)

intermediários
(middle managers)

cultural,

promovem

a

melhoria

contínua

e

conduzem a transição para
uma organização enxuta.
Para

isso,

envolvem,

inspiram e entusiasmam os
colaboradores.
Planejamento
detalhado

das

atividades

dos

eventos kaizen

Farris et al. (2008); Glover et al. Total de horas por pessoa

(2013); Glover, Farris e Van Aken investidas
(2015).

no

planejamento.
O facilitador é uma pessoa
que presta assistência ao

Presença

de

processo

um

facilitador que apoie Ljugström (2005); Garcia et al.
o

programa

de (2010); Jaca et al. (2011).

melhoria

de

melhoria

contínua. Deve ter uma boa
compreensão pessoal da
abordagem de melhoria de

processo, habilidades e a
experiência

necessária

para gerenciar conflitos.
Está relacionada com a
Rotatividade
colaboradores

dos Bateman e Rich (2003); Glover et al.
(2011); Glover et al. (2013).

saída de colaboradores de
uma organização (inibidor
da

sustentabilidade

do

evento Kaizen)

Seleção da equipe do Bateman (2005); Turesky e Connell Os colaboradores devem
projeto de melhoria (2010); Snee (2010); Antony et al. ser
contínua

(2012); Bhasin (2012a); Bhasin

selecionados

capacidade de resolver

por
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Quadro 5 - Fatores identificados e atualizados
(continuação)
FATORES
IDENTIFICADOS

ENTENDIMENTO

PRINCIPAIS AUTORES

CONSOLIDADO

Seleção da equipe do (2012b); Hilton e Sohal (2012); problemas,

aprender

projeto de melhoria Glover et al. (2013); Arcidiacono, executar

as

contínua

Costantino e Yang (2016).

e

tarefas

necessárias.
Escolha de projetos com
base na capacidade de
melhorar

um

alvo

específico e capacidade de
Bateman (2005); Turesky e Connell
Seleção de projeto de (2010); Jaca et al. (2011); Bhasin

melhoria

(2012b); Glover, Farris e Van Aken
(2015).

oferecer oportunidades de
melhoria para o futuro.
Além disso, esse projeto
específico deve ter um
escopo bem definido e ser
realista ao invés de ter
vários

esforços

globais

sem o controle adequado
da melhoria do processo.
Ljugström (2005); Doolen et al.
(2008); Turesky e Connell (2010);

Garcia et al. (2010); Snee (2010);
Glover et al. (2013);Jaca et al. (2011);
Antony et al. (2012); Hilton e Sohal
Suporte

da

administração

alta

(2012); Timans et al. (2012); Van

Dyk e Pretorius (2014); Albliwi et al.
(2014); Garcia et al. (2014); Sisson e
Elshennaway (2015); Huehn-Brown e
Murray (2015); Glover, Farris e Van

Aken (2015); Gonzalez e Martins
(2015); Arcidiacono, Costantino e
Yang (2016); Gonzalez e Martins

Alta administração deve
tomar

as

medidas

adequadas para ajudar a
reforçar o apoio à atividade
de

acompanhamento,

mostrando
comprometimento a longo
prazo.
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Quadro 5 - Fatores identificados e atualizados
(continuação)
FATORES
IDENTIFICADOS
Suporte

da

CONSOLIDADO

alta (2016); Poksinska e Swartling (2018);

administração
Tamanho

ENTENDIMENTO

PRINCIPAIS AUTORES

Gaspar e Leal (2020).
da

organização

Dimensão

da

empresa

Bhasin (2012a); Garza-Reyes (2016). pode interferir no sucesso
da implantação Lean.
Jorgensen, Boer e Gertsen (2003);
Farris et al. (2008); Garcia et al.
(2010); Jaca et al. (2011); Gonzalez e
Martins (2015); Manhas, Gupta e Grupo cria um esforço

Trabalho em equipe

Gupta (2015); Gonzalez e Martins coletivo para otimizar os
(2016); Pakdil e Leonard (2015); processos de negócios e
Galeazzo, Furlan e Vinelli (2017); melhorar a comunicação.
Randhawa et al. (2017); De Vries, H.
e

Van

der

Poll,

H.M. (2018);

Poksinska e Swartling (2018).
Bateman e Rich (2003); Jorgensen,
Boer e Gertsen (2003); Bateman
(2005); Garcia et al. (2010); Turesky

e Connell (2010); Snee (2010);
Bhasin (2011a); Bhasin (2011b); Jaca Refere-se ao processo de
et al. (2011); Antony et al. (2012); aquisição
Treinamento

de

Bhasin (2012a); Hilton e Sohal conhecimento, habilidades

(2012); Quesada-Pineda e Madrigal e

competências

(2013); Albliwi et al. (2014); Garcia colaboradores
et al. (2014); Glover, Farris e Van melhorias.
Aken (2015); Sisson e Elshennaway

(2015); Manhas, Gupta e Gupta
(2015); Gonzalez e Martins (2015);
Arcidiacono, Costantino e Yang

pelos
nas
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Quadro 5 - Fatores identificados e atualizados
(conclusão)
FATORES

ENTENDIMENTO

PRINCIPAIS AUTORES

IDENTIFICADOS

CONSOLIDADO

(2016); Gonzalez e Martins (2016);
Stelson et al. (2017); Yamaguchi e
Treinamento

Kono (2017); Randhawa et al. (2017);
Poksinska e Swartling (2018); Toledo
et al. (2019); Gaspar e Leal (2020).
A

Uso de metodologia Bateman (2005); Garcia et al. (2010);
adequada
implantação

na Snee (2010); Jaca et al. (2011);
das Bhasin (2012a); Gaspar e Leal

melhorias

(2020).

utilização

de

uma

metodologia (como TQM,
DMAIC ou PDCA) bem
definida

e

estabelecida

auxilia na motivação dos
colaboradores

com

a

melhoria.
Jorgensen, Boer e Gertsen (2003);
Bateman (2005); Parry e Turner
(2006); Farris et al. (2008); Garcia et
Utilizar indicadores
para

verificar

manutenção
melhorias feitas

a
das

al. (2010); Turesky e Connell (2010);
Snee (2010); Glover et al. (2011);
Jaca et al. (2011); Glover et al.

(2013); Glover, Farris e Van Aken
(2014); Sisson e Elshennaway (2015);
Glover, Farris e Van Aken (2015);

As atividades para conferir
os dados de medição do
evento Kaizen, incluindo
auditorias,
reuniões

relatórios
regulares

e
de

acompanhamento.

Toledo et al. (2019); Gaspar e Leal

(2020).
Fonte: Atualizado de LOPES, 2019.

Com a realização do processo de atualização dos CSF’s de sustentabilidade do LM,
identificou-se a proposição de um novo: “Participação de Gerentes intermediários (middle

managers)”, com base no estudo de Reynders, Kumar e Found (2020), totalizando, assim, 22
fatores.
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Além disso, outros 13 fatores foram reforçados por meio de seis pesquisas identificadas

com data de publicação a partir de 2018: De Vries e Van der Poll (2018); Poksinska e Swartling
(2018); Toledo et al. (2019); Tortorella et al. (2019); Gaspar e Leal (2020) e Stimec (2020).
Dessa maneira, mesmo após a realização da compilação atualizada dos CSF’s de
sustentabilidade do LM, os três mais citados por artigos anteriores continuaram sendo os
mesmos, ou seja, Treinamento, Envolvimento dos Colaboradores e Suporte da alta
administração.
O fator crítico de sucesso de sustentabilidade do LM que foi mais sugerido no processo
de atualização foi o de “Treinamento”, presente em três estudos; tal fator é também o mais
citado por Lopes (2019).
A análise quantitativa dos fatores mais citados e o processo de seleção dos mais
representativos utilizados no estudo serão demonstrados na seção 3.3.

3.2 ABORDAGEM HÍBRIDA DEMATEL/ISM
De acordo com Kumar e Dixit (2018), as metodologias DEMATEL e ISM
compartilham muitas semelhanças, e isso se evidencia no fato de ambas investigarem a relação
de causa e efeito entre vários critérios. Dessa forma, a combinação das duas metodologias, por

meio de um método integrado, é uma ferramenta eficaz e poderosa que auxilia na tomada de
decisão.
Ainda segundo o autor, o que possibilita essa integração é a semelhança na coleta de
dados, que necessita ser feita em forma de matriz de comparação entre pares. A diferença é que

o método ISM envolve uma escala binária (0, 1), enquanto o método DEMATEL possibilita o
uso de opções graduais (0, 1, 2, 3 e 4, por exemplo).
Os métodos DEMATEL e ISM provaram ser técnicas poderosas para identificar e
esquematizar os relacionamentos complexos existentes entre fatores de um sistema (TRIVEDI;

JAKHAR; SINHA, 2021). Além disso, a abordagem híbrida DEMATEL e ISM vem provando
ser uma abordagem robusta para estudar relações de influência e isso é notável pelas aplicações
em pesquisas recentes, conforme Quadro 6.
Quadro 6 - Aplicações do método híbrido DEMATEL/ISM
(continua)
ARTIGOS
Trivedi, Jakhar e Sinha (2021)

ASSUNTO
Análise de barreiras para vias navegáveis interiores
como um modo de transporte sustentável na Índia.
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Quadro 6 - Aplicações do método híbrido DEMATEL/ISM
(conclusão)
Estudo sobre as inter-relações das barreiras contra a
Raut et al. (2021)

implementação de Análise de Big Data nas cadeias de
suprimentos de manufatura indianas.
Análise dos fatores de influência e seus mecanismos na

Huang et al. (2021)

resiliência urbana na China.
Desenvolvimento de framework do sistema de

Yadav, Luthra e Garg (2020)

coordenação - baseado na Internet das coisas (IoT) - na
cadeia de abastecimento agroalimentar.
Estudo das interações entre fatores cognitivos que

Shakerian et al. (2020)

afetam o comportamento inseguro.

Shakeri e Khalilzadeh (2020)

Análise de fatores que afetam comunicações de projeto.

Mousavizade e Shakibazad (2019)

Priorização e identificação de CSF's de implementação
de Gestão do Conhecimento.
Estudo das relações entre fatores que afetam a economia

Shen et al. (2018)

da distribuição de gás natural e dos sistemas de
resfriamento, aquecimento e energia na China.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Portanto, para obtenção dos resultados, uma combinação do método DEMATEL e ISM
foi empregada neste estudo, selecionando-se o ISM como o modelo dominante e o DEMATEL

como modelo auxiliar (SHEN et al., 2018; WANG; CAO; ZHOU, 2018; SHAKERI,
KHALILZADEH, 2020; SHAKERIAN et al., 2020). Dessa forma, a aplicação da metodologia
começa pelo método DEMATEL, com seu estilo de coleta e análise de dados, e termina com a
metodologia ISM, tendo como output um modelo hierárquico das relações entre os CSF’s de
sustentabilidade do Lean Manufacturing.
3.2.1 Análise das relações - DEMATEL
DEMATEL (decision making trial and evaluation laboratory) é um procedimento
matemático desenvolvido pelo Centro de Pesquisa de Genebra do Battelle Memorial Institute,
– com base na teoria dos grafos e de matrizes – com o propósito de obter um maior
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entendimento de questões importantes das sociedades em sistemas complexos (FONTELA;

GABUS, 1976).
De forma geral, uma matriz de relação direta é construída, por meio das relações entre
vários fatores no sistema, para calcular o grau de influência de cada fator sobre os outros e o
grau de cada fator sendo influenciado. Com base nisso, o tipo de fator (fator de causa ou fator
de resultado) é obtido, e o diagrama de estrutura de todo o sistema pode ser ajustado de acordo
com o valor limiar λ (SHEN et al., 2018). Ou seja, a principal característica do método é
converter as relações de causa e efeito dos fatores presentes em um sistema em modelos
estruturais visíveis (CHAUHAN; SINGH; JHARKHARIA, 2018).
As etapas específicas envolvidas no método DEMATEL são as seguintes (TZENG;
CHIANG; LI, 2007; SHIEH; WU; HUANG, 2010; SUMRIT; ANUNTAVORANICH, 2013;
SI et al., 2018; WANG; CAO; ZHOU, 2018; RAUT et al., 2021):
1)

Determinar os constructos do sistema: F = {F1, F2, ..., Fn};

2)

Calcular a matriz de relação direta X: para isso, considerando que existam m

especialistas e n fatores a serem estudados, o especialista dá sua opinião sobre o grau que o
constructo Fi afeta o constructo Fj, com base na escala de valor: 0 “nenhuma influência”, 1
“influência baixa”, 2 “influência média”, 3 “influência alta” e 4 “influência muito alta”. Assim,
a matriz de decisão do k-ésimo especialista é dada por Xk = [xijk]nxn, onde todos os elementos
da diagonal principal são iguais a zero e xijm representa a opinião do especialista quanto ao grau
de influência do fator Fi em Fj. Por fim, a matriz de influência direta X é dada pelas Equações
(1) e (2):
1

𝑘
𝑥𝑖𝑗 = 𝑚 σ𝑚
𝑘=1 𝑥𝑖𝑗 (1)

𝑋= ൦

0
𝑥21

𝑥12
0

⋯

⋮

𝑥𝑛1

𝑥𝑛2

⋱
⋯

𝑥1𝑛
𝑥2𝑛
⋮

൪ (2)

0

onde xij (i = 1, 2, ..., n; j = 1, 2, ..., n; i ≠ j) é o grau de influência Fi em Fj e 𝑥𝑖𝑗 = 0, quando i =
j;
3)

Normalizar a matriz X de relação direta: para obter a matriz G normalizada (G

= [gij]n×n), utilizam-se as Equações (3) e (4);
𝐺=

𝑋
𝑠

(3)

𝑠 = 𝑚𝑎𝑥 ቀ max σ𝑛𝑗=1 𝑥𝑖𝑗 , max σ𝑛𝑖=1 𝑥𝑖𝑗 ቁ (4)
𝑚≤𝑖≤𝑛

𝑚≤𝑖≤𝑛
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onde todos os elementos de G obedecem 0 ≤ 𝑥𝑖𝑗 ≤ 1, 0 ≤ σ𝑛𝑗=1 𝑥𝑖𝑗 ≤ 1, e pelo menos um i que

obedeça σ𝑛𝑗=1 𝑥𝑖𝑗 ≤ s.
4)

Calcular a matriz de relação total T: utilizando a matriz de relação direta

normalizada G, constrói-se a matriz de relação total T (T = [tij]n×n), por meio da soma de todos
os efeitos diretos e indiretos conforme a Equação (5);

𝑇 = 𝐺 + 𝐺 2 + 𝐺 3 … + 𝐺 ℎ = 𝐺 ሺ𝐼 − 𝐺ሻ−1 , ℎ → ∞ (5)
5)

Calcular os vetores R e C: por meio da matriz de relação total T e utilizando as

equações abaixo, ou seja, somando as linhas e colunas da matriz, obtém-se o grau de influência,
ou ainda, o poder de condução de cada CSF (variável “R”; row), e o grau de dependência de

cada fator (variável “C”; columns);
𝑅 = ሾ𝑟𝑖 ሿ𝑛 𝑥 1 = ൣσ𝑛𝑗=1 𝑡𝑖𝑗 ൧

(6)

𝐶 = ሾ𝑐𝑖 ሿ1 𝑥 𝑛 = ൣσ𝑛𝑖=1 𝑡𝑖𝑗 ൧

(7)

𝑛𝑥1

1𝑥𝑛

6) Construir o mapa de relação de influência (diagrama de Causa-Efeito);
O diagrama de Causa-Efeito é um recurso visual com o objetivo de esquematizar as
relações entre os fatores, considerando seus graus de centralidade (R + C) e de causalidade (R
– C). Para obtê-lo, deve-se plotar as somas dos vetores R e C (centralidade/proeminência) no

eixo das abcissas, e as diferenças (causalidade), no eixo das ordenadas.
A centralidade/proeminência de um constructo demonstra sua força e sua importância
central no sistema. Já a causalidade é o efeito líquido que o constructo possui sobre o sistema.
Assim, se o valor (Ri – Ci) de um construto for positivo, significa uma influência líquida positiva

sobre os outros constructos e ele pode ser agrupado no grupo de causas. Por outro lado, se for
negativo, demonstra que o elemento é influenciado por outro no sistema e pode ser considerado
pertencente ao grupo de efeitos.

3.2.2 Análise das relações - ISM
O método ISM (Interpretive Structural Modeling), proposto por Warfield (1974), é
usado para construir o modelo hierárquico de fatores de influência e suas possíveis correlações
em sistemas complexos. Seu objetivo principal é usar a expertise dos especialistas para avaliar

os problemas do sistema e, posteriormente, construir um modelo estrutural multinível
(LUTHRA et al., 2011).
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A abordagem ISM permite o mapeamento das relações complexas entre vários

elementos e, atuando como uma ferramenta para regular e direcionar a complexidade de tais
relações, auxilia na tomada de decisão (MOUSAVIZADE; SHAKIBAZAD, 2019). Nesse
método, ao analisar os efeitos de um elemento sobre os outros, a ordem e a direção das relações
são examinadas, determinando-se a relação entre índices que são individual ou coletivamente
interdependentes, e, assim, a complexidade entre os elementos é superada. (AZAR;
KHOSRAVANI; JALALI, 2011).
Em resumo, o ISM fornece um mapa agrupado de dependência, ou, ainda, um diagrama
de relacionamento estrutural que ilustra de forma visual e simplificada um sistema complexo,
contribuindo para uma priorização apropriada para alocar recursos disponíveis e para o
entendimento mais preciso da situação se comparado à análise individual de cada elemento
(SAGHEER; YADAV; DESHMUKH, 2009). Ou seja, gera uma nova visão sobre as interações
diretas e indiretas entre os elementos e se aproveita do conhecimento dos especialistas para
determinar a hierarquia entre os elementos (SINGH; KANT, 2008).
A descrição passo a passo do modelo ISM aplicado no estudo é a seguinte (WANG;
CAO; ZHOU, 2018; KAMBLE et al., 2019; HUANG et al., 2021):
1)

Construir a matriz de influência geral: a matriz de influência geral H pode ser

obtida conforme mostrado na Equação 8,
ℎ11
𝐻 =𝑇+𝐼 =  ⋮
ℎ𝑛1

⋯
⋱
⋯

ℎ1𝑛

⋮ ൩ (8)

ℎ𝑛𝑛

onde T representa a matriz de relação total e I a matriz identidade, ou seja, ℎ𝑖𝑗 = 1, quando i =

j;
2)

Construir a matriz de alcançabilidade inicial: DEMATEL e ISM são métodos de

hierarquia estrutural que usam teorias de grafos e matrizes para analisar fatores em um sistema,
baseando-se em relações de influência entre pares. Neste estudo, a técnica integrada

DEMATEL-ISM é empregada para construir a estrutura hierárquica do sistema que traduz o
mecanismo das interações entre os fatores críticos de sustentabilidade do LM. Dessa forma,
com base na semelhança entre os dois métodos e uma vez que a matriz de relação total obtida
com o DEMATEL contém mais informações do que a matriz de alcançabilidade inicial do ISM,

aquela irá substituir esta e, em seguida, a continuidade da análise se dará pela metodologia ISM
(SHEN, 2018; SHAKERIAN et al., 2020; HUANG et al., 2021).
Assim, o primeiro passo para obter a matriz de alcançabilidade inicial é determinar um
limiar λ para a matriz de influência geral H. Ou seja, em um sistema, se o grau de influência de
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um fator para outro exceder λ, o primeiro fator afeta o segundo significativamente; por

consequência, se o grau de influência de um fator para outro for menor que λ, o primeiro fator
não terá efeito relevante sobre o outro.
O objetivo da limitação é dar destaque às principais relações entre os elementos do
sistema complexo, sem simplificação excessiva (WANG; CAO; ZHOU, 2018). Entretanto,
apesar de várias técnicas de estabelecimento de limites já terem sido formuladas na literatura,
não há um padrão científico unificado. Os exemplos de técnicas já utilizadas em outros estudos
são: opiniões de especialistas (SHEN et al., 2018; SHAKERIAN et al., 2020), método da média
(KAMBLE et al., 2019; MOUSAVIZADE; SHAKIBAZAD, 2019), da mediana (LOTFI;
SALEH, 2014), da soma média e desvio padrão “μ + σ” (GOVINDAN; CHAUDHURI, 2016;
KUMAR; DIXIT, 2018; XUE et al., 2019; TRIVEDI; JAKHAR; SINHA, 2021) e da
desentropia média máxima “MMDE” (CHEN, 2021).
No presente estudo foi utilizado o método da soma média e desvio padrão (μ + σ) como
técnica de cálculo para estabelecer o patamar de relações significantes.
Depois de definir um λ apropriado, a matriz de alcançabilidade inicial K = (kij)n × n pode
ser obtida usando-se a Equação 9 e a matriz de influência geral H,
1, ℎ𝑖𝑗 ≥ 𝜆
𝑘𝑖𝑗 ൜
(9)
0, ℎ𝑖𝑗 < 𝜆

onde (i, j = 1, 2, ..., n), tornando-se assim uma matriz binária.
3)

Estabelecer a matriz de alcançabilidade final: a matriz de alcançabilidade final é

obtida após a aplicação da transitividade sobre a matriz de alcançabilidade inicial, conforme a
seguinte regra: se o fator ‘A’ influencia o ‘B’ e ‘B’ faz o mesmo com o ‘C’, então o fator ‘A’

também potencializa o ‘C’.
4)

Estabelecer o modelo hierárquico: em seguida, o modelo hierárquico é

construído com base na matriz de alcançabilidade final estabelecida anteriormente. Para isso,
primeiro é estabelecido o conjunto dos fatores alcançáveis – elementos correspondentes às

colunas com o valor “1” na i-ésima linha da matriz de alcançabilidade final K – e o de
antecedentes – elementos correspondentes às linhas com o valor “1” na i-ésima coluna da
alcançabilidade matriz K – de um fator i (denotado como fi).
A partir disso, são realizadas interações a fim de segmentar todos os componentes do
sistema em níveis hierárquicos. Tal processo é executado conforme as Equações 10, 11 e 12 a
seguir.
𝑅𝑖 = {𝑓𝑗 |𝑓𝑗 ∈ 𝐹, 𝑘𝑖𝑗 = 1}, ሺ𝑖 = 1,2, . . . , 𝑛ሻ (10)
𝐴𝑖 = {𝑓𝑗 |𝑓𝑗 ∈ 𝐹, 𝑘𝑗𝑖 = 1}, ሺ𝑖 = 1,2, . . . , 𝑛ሻ (11)
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𝑅𝑖 = 𝑅𝑖 ∩ 𝐴𝑖 , ሺ𝑖 = 1, 2, … , 𝑛ሻ (12)

onde F representa o conjunto de fatores de influência.
Ou seja, separa-se o conjunto de fatores de alcance e de antecedência de cada fator,
eliminando-se, posteriormente, os fatores com o conjunto de alcance igual ao conjunto de
intersecção conforme a Equação 12.

3.3 SELEÇÃO DOS CSF’S MAIS REPRESENTATIVOS
Uma vez que o presente estudo pretende identificar as relações entre os CSF’s
identificados, será adotada a metodologia híbrida de DEMATEL/ISM mencionada
anteriormente. Entretanto, surgiu ao longo da pesquisa um ponto de definição importante; se
fosse decidido seguir considerando, no instrumento de pesquisa, os 22 fatores críticos de
sucesso identificados na revisão bibliográfica (como apresentado no tópico 3.1.1), acarretaria
uma matriz 22x22 e necessitaria de mais de 400 respostas por questionário, levando,

provavelmente, à desistência do participante e/ou gerando erros e desvios nas respostas obtidas,
o que comprometeria a validade analítica do estudo.
Houve, então, a necessidade de realização de um primeiro filtro entre os CSF’s, a fim
de obter uma análise mais precisa e confiável de suas relações. Essa necessidade é justificada,

por exemplo, na relação de estudos utilizando ISM/DEMATEL que foi apresentada por Kumar
e Dixit (2018), em que grande parte dos artigos considera até 15 variáveis, inclusive o do
próprio autor, com 10.
Tabela 1 - Quantidade de variáveis utilizadas em DEMATEL/ISM
AUTORES
VARIÁVEIS
Chuang et al. (2013)

8

Wu et al. (2010)

10

Song et al. (2015)

15

Lin et al. (2012)

14

Ashtianipour e Zandhessami (2015)

14

Ranjbar e Shirazi (2014)

13

Fonte: Adaptado de Kumar e Dixit (2018).

Dessa maneira, no presente estudo, se decidiu por selecionar os 13 CSF’s com
representação maior de 10% entre os artigos selecionados, ou seja, os fatores mais consolidados
na literatura, citados em pelo menos 10% dos estudos encontrados sobre o tema.
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Tabela 2 - Representação de cada CSF
FATORES IDENTIFICADOS

COTA

Treinamento

53,8%

Envolvimento dos Colaboradores

46,2%

Suporte da alta administração

40,4%

Alinhamento Estratégico

30,8%

Utilizar indicadores para verificar a manutenção das melhorias feitas

28,8%

Comunicação entre pessoas que realizam as melhorias e colaboradores

26,9%

Competências de liderança

26,9%

Cultura direcionada para melhoria contínua

26,9%

Trabalho em equipe

23,1%

Seleção da equipe do projeto de melhoria contínua

17,3%

Equipe de melhoria multifuncional

13,5%

Aprendizagem coletiva

13,5%

Uso de metodologia adequada na implantação das melhorias

11,5%

Seleção de projeto de melhoria

9,6%

Compartilhamento de conhecimento

7,7%

Planejamento detalhado das atividades dos eventos kaizen

5,8%

Presença de um facilitador que apoie o programa de melhoria

5,8%

Rotatividade dos colaboradores

5,8%

Compreensão da equipe sobre os objetivos de melhoria

3,8%

Tamanho da organização

3,8%

Gerentes intermediários (middle managers)

1,9%

As implantações lean são orientadas por consultores externos

1,9%

Fonte: Elaborado pelo autor.
Lopes (2019) revisou a literatura e combinou com os métodos bola de neve e opinião de
especialista a fim de encontrar os fatores críticos para sustentar o LM, obtendo-se uma lista de 21 fatores,
conforme apresentado na seção 3.1.1. Ainda no estudo, a lista foi analisada em um estudo de caso com
duas indústrias para seu refinamento, passando pela análise de 5 especialistas e, ao final, 19 fatores
foram considerados como críticos.
Os fatores retirados após o estudo de caso de Lopes (2019) foram Rotatividade dos

colaboradores e Tamanho da organização, que também foram retirados por esta pesquisa, o que mostra
uma coerência entre os estudos, e assim, proporciona um respaldo maior à realização da seleção
(necessária para a efetiva realização do método escolhido).
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Além disso, simplificou-se os nomes dos CSF’s a fim de ficarem mais intuitivos e, assim, obter
um resultado prático de fácil assimilação na hora de os participantes preencherem o questionário.

Quadro 7 - Fatores selecionados para a pesquisa
CSF CSF DE SUSTENTABILIDADE LEAN
CONCEITO
F1

Harmonização entre atividades/projetos

Alinhamento Estratégico

de melhoria e objetivos estratégicos

Capacidade de aprender e compartilhar
F2

Aprendizagem Coletiva

conhecimento/experiências

com

terceiros
Canal de interlocução entre líderes e

F3

Comunicação

F4

Cultura Organizacional

F5

Envolvimento dos colaboradores

F6

Indicadores

F7

Liderança

F8

Metodologia Adequada

F9

Perfil da Equipe

F10

Seleção de projeto

F11

Suporte da Alta Gerência

colaboradores
Crenças e valores compatíveis com o
Lean
Cooperação

e

participação

dos

integrantes nas ações de melhorias
Métricas de controle, dados de medição,
auditorias, relatórios etc.
Habilidades para incentivo de práticas

Lean
Uso correto da metodologia (PDCA,
TQM etc.) como forma de motivação
Variedade de capacidades e habilidades

dos integrantes da equipe
Escopo atingível e com possibilidade de
criar oportunidades de melhoria
Comprometimento e apoio prático, a
longo prazo
A equipe, com objetivos coletivos,

F12

Trabalho em Equipe

melhora a comunicação e visa à
otimização

F13

Treinamento

Processo de construção de aprendizagem
de habilidades e competências
Fonte: Elaborado pelo autor.
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3.4 INSTRUMENTO DE PESQUISA
A fim de possibilitar a identificação de relações entre os CSF de sustentabilidade do
LM, um questionário estruturado foi administrado e enviado a especialistas da indústria, de
consultoria e da academia.
Para a seleção dos respondentes deste estudo, ou seja, para a delimitação do conjunto
de especialistas que fizeram parte da população da pesquisa, utilizou-se a rede de contatos de
professores e consultores atuantes em São Carlos. Para os integrantes da indústria, realizou-se
uma pesquisa em rede social de negócios (LinkedIn), dando-se ênfase para a maior experiência
possível em Lean Manufacturing.
Ao todo, foram contatados 25 especialistas em Lean - membros da indústria, de
consultoria e da academia – diretamente por e-mail ou LinkedIn. Desses, 16 aceitaram participar
da pesquisa e responderam ao questionário, sendo quatro professores universitários, quatro
consultores e oito representantes da indústria de vários setores. A experiência média da maioria
dos profissionais com o Lean é de mais de 10 anos, e, quando menor, há a presença de
especialização ou mestrado na área. O perfil dos participantes é apresentado na Tabela 3.
Tabela 3 - Perfil dos especialistas
Variáveis

Quantidade (m = 16)

Representação

Acadêmica/Universidade

4

25%

Consultoria

5

32%

Empresa

7

44%

Graduação

2

13%

Especialização

6

38%

Mestrado

3

19%

Doutorado

2

13%

Pós-doutorado

3

19%

De 5 a 10 anos

3

19%

De 10 a 20 anos

9

56%

Mais de 20 anos

4

24%

Área de atuação

Titulação acadêmica

Experiência com LM

Fonte: Elaborado pelo autor.

O questionário foi aplicado via QuestionPro – plataforma online para questionários–
com padrões de resposta em escala Likert. Inicialmente, o questionário abordou perguntas
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diretas e fechadas a fim de mapear a experiência e área de atuação dos participantes, seguidas

da pergunta principal do estudo requisitando o grau de relação/influência entre os CSF segundo
a opinião dos especialistas.
Dessa forma, os 13 CSF selecionados foram dispostos em uma matriz, e os participantes
preencheram as 156 relações possíveis, considerando uma escala de 0 a 4, da seguinte maneira:
(0) "Não potencializa", (1) "Potencializa pouco a relação", (2): "Potencializa razoavelmente a
relação", (3): "Potencializa consideravelmente a relação" e (4): "Potencializa totalmente a
relação".
Convém destacar que, conforme sugerem Koufteros e Marcoulides (2006), foi enviada
aos respondentes da pesquisa, como parte da estratégia de coleta de dados – e visando ao maior
número de participantes possível –, uma carta de apresentação do pesquisador e dos objetivos
da pesquisa juntamente com o questionário (Apêndice A).
Na próxima seção, a partir da identificação e seleção dos CSF’s mais citados em
trabalhos anteriores e da aplicação do processo metodológico detalhado anteriormente, serão
apresentados os resultados, análises e conclusões obtidas nesta pesquisa.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Nesta seção, serão apresentados os resultados obtidos, as discussões de conteúdo e
possíveis impactos para os gestores e/ou pesquisadores do LM.
4.1 RESULTADOS – APLICAÇÃO DEMATEL
Conforme os passos descritos na seção 3.2.1, a matriz de relação direta (Figura 4) foi
obtida a partir da média das opiniões dos 16 especialistas – Equações 1 e 2 –, relativas à escala
de 0-4 presente no questionário (Apêndice A), sendo a diagonal principal, ou seja, os CSF’s se
relacionando com eles mesmos, formada por “0”, conforme descrito na metodologia.
Figura 4 - Matriz de relação direta
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13

F1
0,00
1,69
3,13
2,88
1,94
3,31
3,38
2,94
1,69
2,38
3,63
2,44
2,56

F2
1,81
0,00
2,50
2,50
3,31
2,50
3,44
3,06
3,06
1,88
2,75
3,50
3,19

F3
2,56
1,88
0,00
3,06
2,63
2,31
3,44
2,25
2,69
1,44
3,25
2,56
2,44

F4
3,13
2,50
2,94
0,00
3,31
2,13
3,75
2,81
2,94
1,69
3,75
3,25
3,00

F5
2,81
2,94
3,00
3,19
0,00
2,56
3,69
2,50
3,00
2,75
3,50
3,56
2,81

F6
3,38
1,75
2,50
2,75
2,56
0,00
2,88
2,88
2,00
2,38
3,00
2,19
2,31

F7
3,13
2,31
3,00
3,31
2,81
2,50
0,00
2,31
2,50
2,00
3,44
2,69
2,56

F8
2,63
2,63
2,06
2,25
2,31
2,25
2,81
0,00
1,81
2,63
2,75
2,31
3,31

F9
1,94
2,75
2,06
2,44
2,94
1,63
2,88
2,06
0,00
1,50
2,25
2,75
2,75

F10
3,19
1,88
2,00
2,06
2,81
3,06
2,75
2,88
1,94
0,00
3,19
2,25
2,19

F11
3,50
1,94
2,44
3,13
2,38
3,13
3,75
2,25
2,06
2,50
0,00
2,13
2,06

F12
2,75
3,06
2,75
3,44
3,81
2,00
3,13
2,75
3,19
2,50
2,63
0,00
2,56

F13
2,50
2,88
2,31
2,75
3,19
2,44
2,81
2,63
2,06
2,19
2,75
2,19
0,00

Fonte: Elaborado pelo autor.

Após a obtenção da matriz de relação direta, segue-se ao processo de normalização,
conforme Equações (3) e (4), tendo como resultado uma matriz com valores entre 0 e 1,

apresentada na Figura 5.
Figura 5 - Matriz de relação direta normalizada
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13

F1
0,00
0,04
0,08
0,07
0,05
0,09
0,09
0,08
0,04
0,06
0,09
0,06
0,07

F2
0,05
0,00
0,06
0,06
0,09
0,06
0,09
0,08
0,08
0,05
0,07
0,09
0,08

F3
0,07
0,05
0,00
0,08
0,07
0,06
0,09
0,06
0,07
0,04
0,08
0,07
0,06

F4
0,08
0,06
0,08
0,00
0,09
0,05
0,10
0,07
0,08
0,04
0,10
0,08
0,08

F5
0,07
0,08
0,08
0,08
0,00
0,07
0,10
0,06
0,08
0,07
0,09
0,09
0,07

F6
0,09
0,05
0,06
0,07
0,07
0,00
0,07
0,07
0,05
0,06
0,08
0,06
0,06

F7
0,08
0,06
0,08
0,09
0,07
0,06
0,00
0,06
0,06
0,05
0,09
0,07
0,07

F8
0,07
0,07
0,05
0,06
0,06
0,06
0,07
0,00
0,05
0,07
0,07
0,06
0,09

F9
0,05
0,07
0,05
0,06
0,08
0,04
0,07
0,05
0,00
0,04
0,06
0,07
0,07

F10
0,08
0,05
0,05
0,05
0,07
0,08
0,07
0,07
0,05
0,00
0,08
0,06
0,06

F11
0,09
0,05
0,06
0,08
0,06
0,08
0,10
0,06
0,05
0,06
0,00
0,05
0,05

F12
0,07
0,08
0,07
0,09
0,10
0,05
0,08
0,07
0,08
0,06
0,07
0,00
0,07

F13
0,06
0,07
0,06
0,07
0,08
0,06
0,07
0,07
0,05
0,06
0,07
0,06
0,00

Fonte: Elaborado pelo autor.

Por fim, utilizando-se a Equação (5) chega-se à matriz de relação total (Figura 6), que
informa as principais relações existentes entre os fatores. O grau de influência, ou ainda, o poder
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de condução de cada CSF é representado pela soma de cada linha (variável “R”; row), enquanto

o grau de dependência de cada fator é retratado pela soma de cada coluna (variável “C”;
columns).
Figura 6 - Matriz de relação total

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os valores destacados na Figura 6 representam as relações de influência mais
expressivas entre os CSF’s, ou seja, aquelas que superaram o λ calculado, conforme descrito na
metodologia (adicionando-se um desvio padrão à média). Os valores da média e do desvio
padrão calculados foram 0,37 e 0,05, respectivamente; assim, obteve-se um λ igual a 0,42.
A fim de possibilitar uma melhor visualização e entendimento dos graus de cada fator,
a Tabela 4 mostra as posições de cada CSF de acordo com cada variável, ou seja, poder de
condução (R), dependência (C), centralidade (R+C) e causalidade líquida (R-C).
Tabela 4 - Posições dos fatores de acordo com cada característica
CSF
F1

R
4,99

#
5

C
4,76

#
6

R+C
9,75

#
6

R-C
0,23

(continua)
#
3

F2

4,25

12

5,00

4

9,25

8

-0,76

13

F3

4,63

9

4,58

9

9,21

9

0,05

7

F4

5,07

3

5,24

2

10,30

3

-0,17

9

F5

5,04

4

5,39

1

10,43

2

-0,35

10

F6

4,48

10

4,58

10

9,06

11

-0,09

8

F7

5,73

1

4,87

5

10,60

1

0,86

1

F8

4,67

8

4,46

12

9,13

10

0,20

4

F9

4,35

11

4,23

13

8,59

12

0,12

6

F10

3,92

13

4,52

11

8,44

13

-0,61

12
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Tabela 4 - Posições dos fatores de acordo com cada característica
(conclusão)
CSF
F11

R
5,48

#
2

C
4,68

#
7

R+C
10,16

#
4

R-C
0,80

#
2

F12

4,75

6

5,16

3

9,92

5

-0,41

11

F13

4,74

7

4,61

8

9,35

7

0,12

5

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Tabela 4 disponibiliza a ordenação dos fatores conforme cada característica inerente
ao método. Em relação ao grau de influência, nota-se que os fatores Liderança, Suporte da Alta
Gerência e Cultura Organizacional são os que obtiverem os maiores valores, o que indica que

possuem um forte impacto sobre os outros. Já em relação ao grau de dependência, os fatores
Envolvimentos dos Colaboradores, Cultura Organizacional e Trabalho em Equipe foram os
mais representativos, ou seja, os mais influenciados.
Conforme já descrito na seção 3.2.1, a centralidade de um fator, representada pela soma

de sua influência e sua dependência, indica o efeito geral causado e experimentado por ele no
sistema, enquanto a causalidade – representada pela diferença “Ri – Ci” – de um fator é o seu
efeito líquido sobre os demais.
Assim, tem-se que os fatores com maior grau de centralidade são: Liderança,

Envolvimento dos Colaboradores e Cultura Organizacional. Já os com maior grau de
causalidade são: Liderança, Suporte da Alta Gerência e Alinhamento Estratégico.

4.1.1 Gráfico de Causa-Efeito (R-C)
O Gráfico de Causa-Efeito é um recurso visual que a metodologia oferece a fim de
ilustrar as relações entre os fatores e seus graus de R+C (centralidade) e R-C (causalidade).
Para isso, os fatores críticos de sucesso foram plotados em um gráfico com base nos
valores de centralidade (ou proeminência) e de causalidade, possibilitando uma melhor
representação visual das relações. O eixo das abcissas representa a centralidade, enquanto o
eixo das ordenadas, a causalidade.
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Figura 7 - Gráfico Causa-Efeito

μ

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os pressupostos da técnica DEMATEL devem ser aplicados da seguinte forma para
determinar a relação entre os fatores (AZAR; KHOSRAVANI; JALALI, 2011; SI et al., 2018;
MOUSAVIZADE; SHAKIBAZAD, 2019):
•

Se Ri – Ci < 0 e Ri + Ci > μ; fatores de impacto ou receptores interligados, possuem
alta proeminência e baixa causalidade; são impactados por outros fatores e não
podem ser melhorados diretamente.
o CSF’s enquadrados neste grupo: Envolvimento dos Colaboradores (F5),
Cultura Organizacional (F4) e Trabalho em Equipe (F12);

•

Se Ri – Ci > 0 e Ri + Ci > μ; fatores centrais ou doadores interligados, uma vez que
possuem alta proeminência e forte causalidade, ou seja, influenciam e são
influenciados significativamente por outros elementos.
o CSF’s enquadrados neste grupo: Liderança, Suporte da Alta Gerência e
Alinhamento Estratégico;

•

Se Ri – Ci < 0 e Ri + Ci < μ; fatores independentes ou receptores autônomos, têm
baixa proeminência e causalidade; relativamente desconectados do sistema, uma vez
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que não possuem influência expressiva e, ao mesmo tempo, não são influenciados

por outros fatores.
o CSF’s enquadrados neste grupo: Seleção de Projetos, Aprendizagem
Coletiva e Indicadores;
•

Se Ri – Ci > 0 e Ri + Ci < μ; fatores impulsionadores ou doadores autônomos porque
têm baixa proeminência, mas alta causalidade, ou ainda, influenciam fortemente
outros fatores, sem possuírem dependência significativa.
o CSF’s enquadrados neste grupo: Perfil da Equipe, Metodologia Adequada,
Comunicação e Treinamento.

Após a realização de todos os processos citados anteriormente, chega-se ao fim da parte
da análise relacionada ao DEMATEL. Os próximos passos, utilizando os resultados
encontrados até aqui, representarão o início da aplicação do método ISM.
4.2 RESULTADOS – APLICAÇÃO ISM
A partir da transformação das ligações mais significativas, ou seja, maiores que o valor
limite λ, da matriz de relação total para o valor “1” e o restante a “0”, obedecendo também a
Equação (8), obtém-se a matriz de alcançabilidade inicial (Figura 8).
Figura 8 - Matriz de alcançabilidade inicial
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13

F1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0

F2
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0

F3
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0

F4
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0

F5
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0

F6
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0

F7
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0

F8
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

F9
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

F10
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0

F11
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0

F12
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0

F13
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1

Fonte: Elaborado pelo autor.

Aplicando a transitividade e adicionando a soma de cada coluna e cada linha,
representando o poder de dependência e de condução, respectivamente, chega-se à matriz de
alcançabilidade final (Figura 9).
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Figura 9 - Matriz de alcançabilidade final
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
Dependência

F1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
3

F2
1*
1
0
1*
1
0
1
0
0
0
1
1*
0
7

F3
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
3

F4
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1*
0
6

F5
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
6

F6
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1*
0
0
3

F7
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
2

F8
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1

F9
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1

F10
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1*
0
0
3

F11
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
2

F12
1*
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
6

F13
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1*
0
1
3

Condução
5
1
1
4
4
1
11
1
1
1
11
4
1

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com a da matriz de alcançabilidade final obtém-se todas as informações necessárias
para as próximas análises (MICMAC e hierarquização), uma vez que ela fornece todos os
valores dos graus de condução e dependência de cada fator.
4.2.1 Análise MICMAC
Uma vez obtida a matriz de alcançabilidade final, é possível analisar os fatores por
meio de seus graus de condução e de dependência, sendo que um dos modos possíveis de análise
é a MICMAC (Cross-Impact Matrix Multiplication Applied to Classification), uma ferramenta
visual que representa o poder de condução e de dependência dos fatores do sistema, e é baseada
nas propriedades de multiplicação de matrizes e transitividade (TRIVEDI, A.; JAKHAR, S.K.;
SINHA, D., 2021).
Para a sua construção, coloca-se os valores relativos aos graus de dependência, obtidos
na Figura 9, no eixo das abcissas, e o grau de condução no eixo das ordenadas. Dessa maneira,

os fatores são alocados em quadrantes com as características diferentes, facilitando o
entendimento e a forma de tomar decisões relativas ao gerenciamento de tais fatores.
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Figura 10 - Análise MICMAC

Fonte: Elaborado pelo autor.

De acordo com Raut et al. (2021), a análise MICMAC é realizada dividindo o
diagrama em quatro quadrantes, sendo os fatores classificados em quatros grupos:

1) Autônomos: fatores que estão desconectados do sistema observado e possuem
baixo poder de dependência e de condução.
2) Dependentes: fatores com fraco poder de condução, mas significativamente
dependentes de outros.
3) De Ligação: Fatores instáveis, altamente sensíveis, pois possuem forte poder de
condução e dependência. Os mais difíceis de acompanhar devido a sua natureza,
exigindo atenção constante. Nesta pesquisa nenhum fator foi enquadrado nessa
categoria.
4) De Condução: Fatores mais importantes do sistema, uma vez que não dependem
de terceiros e possuem um poder de condução expressivo sobre o sistema. Ou seja,
uma vez bem desempenhados, esses CSF’s farão com que os outros ocorram de
forma otimizada também.
Tomando-se apenas o diagrama MICMAC como base de análise, poderia ser tomada a
decisão errônea de entender os CSF’ de sustentabilidade do LM como autônomos em sua
grande maioria, não sendo possível priorizar esforços a fim de obter a perenidade da
mentalidade enxuta de forma eficaz e facilitada. Porém, é notável que os fatores Cultura
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Organizacional, Envolvimento dos Colaboradores e Trabalho em Equipe estão no limite do

quadrante Autônomos, muito próximo ao de Dependentes, e, levando-se em consideração todos
os recursos da metodologia híbrida utilizada, é possível perceber que tais fatores possuem
características de dependentes.
Isso vale também para o fator de Alinhamento Estratégico, que está deslocado em
direção aos de Condução e merece ser observado com atenção, especialmente ao se considerar
que é o terceiro fator com maior pode de influência.
A partir da matriz de alcançabilidade final (Figura 9), é possível também iniciar o
processo de segmentação hierárquica dos fatores, por meio das interações explicadas na seção
3.2.2 (Equações 10 a 12), ou seja, retirando-se os fatores com conjunto de intersecção igual ao
de alcançáveis (Ri = Ri ∩ Ai), conforme Quadro 8.
Quadro 8 - Segmentação hierárquica por níveis
(continua)
INTERAÇÃO CSF
N.1

F1

ALCANÇÁVEIS

ANTECEDENTES

(RI)

(AI)

F1, F2, F4, F5,
F12

F2

F2

F3

F3

F4

F2

F5

F2, F4, F5, F12

F6

F6

F1, F7, F11
F1, F2, F4, F5, F7,
F11, F12
F3, F7, F11
F1, F2, F4, F5, F7,
F11, F12

(RI ∩ AI)

NÍVEL

F1
F2

I

F3

I

F2

F1, F4, F5, F7, F11,

F4, F5,

F12

F12

F6, F7, F11

F6

F7, F 11

F7, F11

I

F1, F2, F3, F4, F5,
F7

F6, F7, F10, F11,
F12, F13

F8

F8

F8

F8

I

F9

F9

F9

F9

I
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Quadro 8 - Segmentação hierárquica por níveis
(conclusão)
INTERAÇÃO
N.1

CSF
F10
F11

N.2

(RI)

(SI)

F10
F1, F2, F3, F4, F5,
F7, F10, F11, F12

(RI ∩ SI)

NÍVEL

F7, F10, F11

F10

I

F7, F 11

F7, F11

F1, F4, F5, F7, F11,

F4, F5,

F12

F12

F2, F4, F5, F12

F13

F13

F7, F11, F13

F13

F1

F1, F4, F5, F12

F1, F7, F11

F1

F4

F4, F5, F12

F1, F4, F5, F7, F11,

F4, F5,

F12

F12

F5

F4, F5, F12

F1, F4, F5, F7, F11,

F4, F5,

F12

F12

F7, F11

F7, F11

F7, F11

F7, F11

F1, F4, F5, F7, F11,

F4, F5,

F12

F12

F11

N.4

ANTECEDENTES

F12

F7

N.3

ALCANÇÁVEIS

F1, F4, F5, F7,
F11
F1, F4, F5, F7,
F11

I

II
II

F12

F4, F5, F12

II

F1

F1

F1, F7, F11

F1

F7

F1, F7, F11

F7, F11

F7, F11

F11

F1, F7, F11

F7, F11

F7, F11

F7

F7, F11

F7, F11

F7, F11

IV

F11

F7, F11

F7, F11

F7, F11

IV

III

Fonte: Elaborado pelo autor.

De acordo com o Quadro 10, foram necessárias quatro interações a fim de separar os 13
CSF’s em seus respectivos níveis. Ou seja, realizou-se por quatro vezes o ciclo de eliminar os

fatores que possuíam o conjunto de “Alcançáveis” igual ao conjunto de intersecção entre
“Alcançáveis” e “Antecedentes”. Na próxima seção será apresentado o diagrama com os
elementos dispostos conforme sua hierarquia alocada por este processo.
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4.3 HÍBRIDO DEMATEL/ISM
Por fim, agregando-se as principais características dos dois métodos de forma a
construir um diagrama visual a fim de facilitar a priorização e o entendimento das relações entre
os CSF’s de sustentabilidade do LM, com base nas respostas dos participantes desta pesquisa,
tem-se como resultado a Figura 11.
Figura 11 - Diagrama Hierárquico Final

Fonte: Elaborado pelo autor.

Um dos primeiros pontos a se notar no diagrama final é a relevância da Liderança e do
Suporte da Alta Gerência como fatores a serem priorizados se o intuito é garantir a perenidade
do LM no sistema alvo desejado. Isso se deve a características já demonstradas de relevância
na influência sobre os outros e na sua independência, fazendo com que o esforço direcionado a
essa variável seja feito de forma eficaz, pois não há necessidade de preocupação com outros
fatores que exerçam influência significativa sobre esses dois.
Outro ponto notório é a desconexão do Perfil da Equipe e da Metodologia Adequada
em relação ao sistema. Eles são, de fato, fatores importantes e já provados na literatura de serem
críticos para a sustentabilidade do Lean; porém, pensando de forma a eleger uma priorização
de esforço, tais fatores poderiam ser colocados de forma secundária em questão de
investimento.

73

Na prática, tais proposições se traduzem da seguinte maneira: uma vez identificada a

necessidade de ação a fim de garantir os efeitos positivos do LM por mais tempo, vale mais a
pena para um gestor investir em competência de liderança dos funcionários responsáveis, ou
ainda no alinhamento estratégico entre todos os colaboradores e também seus envolvimentos,
do que se preocupar em garantir que todos possuam um alto grau de especialização no assunto,
ou se todos os detalhes do sistema Kanban estão sendo realizados, por exemplo.
Novamente, afirma-se que o intuito desta pesquisa não é apontar que um fator é menos
importante que o outro e por isso deve ser descartado. A importância de todos é pacífica e
funciona como pressuposto deste trabalho. Entretanto, em um cenário de necessidade de
escolha, seja por motivos financeiros ou de gestão de tempo, a decisão mais acertada e eficaz
pode ter como base os resultados deste estudo.
É importante ressaltar também que não se trata simplesmente de quanto maior o poder
de condução de um fator, mais importante ele é, e quanto maior sua dependência, pior ele se
torna; essa dualidade não se aplica.
As duas situações de alto poder tem relevância e devem ser observadas com atenção. O
que ocorre com o envolvimento dos colaboradores, por exemplo, pode não ser um dos fatores
que mais conduzirá a uma boa performance em terceiros, porém, por ser bastante dependente,
é um ótimo sinalizador de como as práticas Lean estão atuando. Uma vez que muitos outros
fatores podem ter influência no envolvimento, se um gestor afere que sua empresa está bem
nesse quesito – medido por um simples questionário padrão de autoavaliação – é sinal de que,
provavelmente, os outros fatores estão trabalhando em nível razoável, pois, como muito fatores
possuem influência no envolvimento, qualquer outro que estivesse em situação crítica teria

efeito sobre esse.
4.4 DISCUSSÃO

Nesta pesquisa, ressaltou-se inicialmente a importância do LM para alavancar a
produtividade mesmo em cenários desfavoráveis, desde que bem implementado. Para isso,
foram detalhados todos os principais aspectos do pensamento enxuto que respaldam tal
efetividade na organização e execução de processos.

Além disso, mencionou-se a dificuldade dos gestores em sustentar as melhorias
provenientes da mentalidade enxuta ao longo do tempo. Com essa problemática em foco,
analisou-se os CSF’s de sustentabilidade do LM atuais a fim de encontrar relações e hierarquia
entre eles, e, com isso, facilitar o processo de busca da perenidade do LM.
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Ao todo, foram 22 fatores encontrados na literatura após o processo de atualização do

trabalho de Lopes (2019), sendo os 13 mais significativos selecionados para utilização no
estudo. Tal seleção se deu para otimizar a execução do método escolhido.
Com os resultados das diferentes análises realizadas – gráfica R-C, MICMAC,
Diagrama final DEMATEL/ISM –, é possível perceber o protagonismo demonstrado pelos
fatores Liderança e Suporte da Alta Gerência, por estarem em níveis hierárquicos maiores e
possuírem maior poder de condução. Além disso, nota-se uma importante característica de forte
dependência em relação ao sistema por parte dos fatores Cultura Organizacional, Envolvimento
dos Colaboradores e Trabalho em Equipe.
Dessa maneira, tais características, observadas pelo estudo, podem auxiliar os gestores
e/ou pesquisadores em manter a perenidade da metodologia enxuta nas suas empresas ou
instituições.
Fundamentado nestes resultados, por exemplo, um responsável pelo LM de uma
organização, ao observar que os resultados do pensamento enxuto já não são os mesmos após
anos da implantação, e a fim de alocar recursos de forma eficiente – mesmo que de forma
reativa – poderá dar prioridade ao desenvolvimento das competências de liderança dos
colaboradores e garantir o suporte da alta gerência, já que, por serem os fatores com maiores
graus de influência sobre os outros, a probabilidade de potencializar os outros CSF’s
indiretamente é alta.
Entretanto, este trabalho não auxilia somente organizações que não estão
experimentando grandes resultados após um longo prazo da implementação enxuta. É possível
utilizar dos resultados para instruir gestores de empresas que, mesmo ainda desempenhando

bem com o LM, procuram manter tal performance por ainda mais tempo. Por exemplo, o gestor
poderá, de forma preventiva, envidar esforços para monitorar o envolvimento dos funcionários,
a cultura organizacional e o trabalho em equipe, pois, por serem os fatores mais dependentes,
podem ser encarados como um feedback (fatores de controle, pois não podem ser melhorados

diretamente) dos outros fatores; ou seja, uma vez que há a garantia de que esses estão
desempenhando bem, a probabilidade de os outros CSF’s também estarem é alta.
Outro ponto importante é não esquecer a importância dos outros fatores, considerados
autônomos pela análise, afinal ainda são fatores críticos de sucesso para obtenção da

sustentabilidade do LM, e o objetivo deste estudo não é diminuir suas representatividades.
Aliás, esta pesquisa possibilita uma alocação de recurso mais assertiva, considerando apenas
tais fatores, considerando que pode ocorrer de os outros fatores mencionados já estarem com
bom desempenho. Assim, ao analisar a Figura 7, nota-se que o ideal seria focar em comunicação
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e em alinhar a estratégia com os pilares do LM, em razão de possuírem mais relações

significantes, características de fatores causadores e, no caso do alinhamento estratégico, estar
em nível hierárquico maior (Figura 11).
Dessa forma, como consequência da análise das relações e do estudo de priorização dos
fatores, as tomadas de decisão propostas acima sugerem proporcionar uma sustentabilidade do
Lean de forma eficaz e mais assertiva, atingindo-se, assim, o objetivo proposto pelo estudo e
contribuindo para a sociedade em geral.

76

77

5 CONCLUSÃO
Nesta seção, serão apresentadas as contribuições deste estudo, suas limitações e os
caminhos possíveis a serem percorridos a partir dos resultados gerados.
A sustentabilidade do LM é obtida por meio de vários fatores críticos de sucesso, desde
os mais pragmáticos, como Indicadores, aos mais complexos, como Cultura Organizacional.
Este trabalho estabeleceu, mediante a análise de suas inter-relações, uma priorização dos CSF’s
e discutiu três principais características observadas no diagrama final (Figura 11), o que permite
facilitar a tomada de decisões de modo a contribuir para a perenidade do pensamento enxuto.
As principais contribuições desta pesquisa são representadas pela identificação clara
de CSF’s na sustentabilidade do LM nas organizações, principalmente o papel protagonista da
Liderança e da Alta Gerência (Alinhamento Estratégico), no qual as competências de liderança
e o papel da alta gerência, seja no suporte e apoio às atividades de melhoria ou no
estabelecimento de uma estratégia que alinhe os objetivos da organização com as atividades de
melhorias a serem realizadas no cotidiano pelos colaboradores, demonstraram ser de vital
importância na sustentabilidade do Lean. Tal protagonismo se caracteriza pelo poder
hierárquico e influente sobre os outros CSF’s, justificando-se, assim, no âmbito de alocação de
recursos de forma mais efetiva, o fato de serem as escolhas mais assertivas para tomada de
decisão.
Além disso, identificou-se a importância do grupo: Cultura, Envolvimento e Trabalho
em Equipe, que apesar da relevância dos três CSF’s citados anteriormente no tópico 1, o grupo
de fatores mais “humanos” (soft skills) apresentou uma característica de dependência dos outros

fatores muito forte, o que explica a necessidade de se manter tais componentes sob controle e
tentar sempre garantir o seu bom desempenho. Uma vez que o grupo referido esteja bem, a
probabilidade de os outros fatores que, segundo esta pesquisa, o influenciam significativamente
também estarem com boa performance é alta, pois, do contrário, o grupo, por ser dependente,

refletiria o (in)sucesso dos outros fatores.
Por fim, observou-se que o Treinamento nem sempre é a solução, apesar de ser o CSF
com mais citações em trabalhos e, pode-se dizer, de ser a primeira ação a ser pensada como
solução pela sociedade em geral, o treinamento, ou ainda, o processo de aquisição de

conhecimento, habilidades e competências pelos colaboradores nas melhorias do LM não se
mostrou, neste estudo, como o caminho mais eficaz na busca da sustentabilidade do pensamento
enxuto. Esta pesquisa, não obstante a importância do CSF em questão, evidenciou que há
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alternativas mais interessantes, considerando as relações de influência existente entre os fatores

analisados.
5.1 LIMITAÇÕES E PESQUISAS FUTURAS
O presente estudo foi realizado com o máximo esforço e dedicação, atentando-se a
todos os detalhes envolvidos na metodologia utilizada, porém, inevitavelmente, apresenta
algumas limitações.
A lista de fatores críticos foi extraída de uma dissertação sobre o mesmo tema, em que
o trabalho de coleta e organização de tais fatores já havia sido realizado, porém somente até o
ano de 2018 e sem passar por uma avaliação por pares. Entretanto, a fim de diminuir tal
deficiência, foi realizada a atualização da lista com artigos acadêmicos de importantes bases de
dados científicas até o presente ano.
Ainda em relação aos fatores, houve a necessidade de se diminuir o número
encontrado na compilação a fim de viabilizar o uso da metodologia e facilitar a captação de
especialistas e o preenchimento dos questionários. Porém, o fato de este trabalho não ter
avaliado todos os fatores críticos já apontados na literatura pode ser tido como uma limitação.
A análise realizada nesta pesquisa foi baseada em opiniões de especialista, o que pode
trazer um fator de subjetividade e fazer com que os resultados variem em grupos diferentes.
Apesar de o número de participantes estar dentro do intervalo já utilizado por estudos anteriores,
a fim de evitar a limitação tanto do número de participantes quanto da sua inerente
subjetividade, foram escolhidos especialistas de várias posições de contato com a metodologia

enxuta (academia, consultoria e empresas de vários setores) e, além disso, a maioria com mais
de 10 anos de experiência e com, no mínimo, pós-graduação.
Por fim, as relações identificadas não foram validadas estatisticamente. Para aliviar tal
limitação, e como forma de exemplificar possíveis futuros trabalhos, tais interações podem ser

testadas utilizando-se modelagem de equações estruturais (SEM). Outra possível via de estudo
seria a consideração de um número maior de fatores, ou um estudo de caso para validar
empiricamente as relações e proposições apontadas neste trabalho.
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA

Prezado(a) Sr.(a) ________________________,
Sou aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação da Escola de Engenharia de São
Carlos/USP, sob orientação do prof. Kleber Francisco Espôsto, e estou realizando um
levantamento cujo principal objetivo é analisar as relações entre os fatores críticos de sucesso
(critical success factors - CSF’s) de sustentabilidade Lean Manufacturing (LM) e propor uma
priorização de esforços por parte dos gestores (ou qualquer interessado na área) para a
otimização do processo de perenidade do LM nas empresas. Gostaria de realizar um convite
para a sua participação nesta pesquisa.
Sua participação é de extrema relevância e pode ser considerada uma significativa
colaboração com a pesquisa brasileira. Caso tenha interesse, podemos enviar, ao final da
pesquisa (previsto para setembro de 2021), um relatório apontando os resultados obtidos.
As respostas são anônimas, sendo o tempo total de resposta estimado equivalente a, no
máximo, 15 minutos. Conto com sua participação.
Preencha o questionário de acordo com o seu entendimento e percepção sobre os
projetos

de

melhoria

e

práticas

Lean

que

são

cotidianamente

conduzidos

organização/instituição em que trabalha.
Em caso de dúvidas, favor entrar em contato através dos dados indicados abaixo.
Atenciosamente,
Bruno Pinto Serrano
Mestrando em Engenharia de Produção
USP/EESC/Departamento de Engenharia de Produção – São Carlos
E-mail: brunoserrano@usp.br
Contato: (17) 98129-6878

na
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Seção 1: Caracterização do especialista
Nome (Preenchimento opcional, será utilizado apenas para controle dos respondentes):
_________________________________________________________.
Qual a sua área de atuação?
•

( ) Acadêmica/Universidade;

•

( ) Consultoria;

•

( ) Empresa.
Qual o setor da empresa?

•

( ) Aeroespacial;

•

( ) Automotiva;

•

( ) Energia;

•

( ) Metal Mecânica;

•

( ) Naval;

•

( ) Petróleo e Gás;

•

( ) Outro: _____________.
Qual a sua maior titulação acadêmica?

•

( ) Graduação;

•

( ) Especialização;

•

( ) Mestrado;

•

( ) Doutorado;

•

( ) Pós Doutorado;

•

( ) Livre Docência.
Há quanto tempo tem contato com o Lean Manufacturing?

•

( ) Menos de 5 anos;

•

( ) De 5 a 10 anos;
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•

( ) De 10 a 20 anos;

•

( ) Mais de 20 anos.

Seção 2: Fatores críticos de sucesso para a sustentabilidade Lean
Responda à pergunta abaixo de acordo com o seu entendimento e percepção sobre os
projetos de melhoria e práticas Lean que são cotidianamente conduzidos na organização em
que trabalha:
Qual a relação entre os pares de variáveis (linha potencializa a coluna)?
OBS: Caso tenha alguma dúvida em relação aos conceitos de cada fator, consulte o quadro abaixo.

CSF

CSF DE SUSTENTABILIDADE LEAN

F1

Alinhamento Estratégico

F2

Aprendizagem Coletiva

F3

Comunicação

F4

Cultura Organizacional

F5

Envolvimento dos colaboradores

F6

Indicadores

F7

Liderança

F8

Metodologia Adequada

F9

Perfil da Equipe

F10

Seleção de projeto

F11

Suporte da Alta Gerência

F12

Trabalho em Equipe

F13

Treinamento

CONCEITO
Harmonização entre atividades/projetos de

melhoria e objetivos estratégicos
Capacidade

de

aprender

e

compartilhar

conhecimento/experiências com terceiros
Canal

de

interlocução

entre

líderes

e

colaboradores

Crenças e valores compatíveis com o Lean
Cooperação e participação dos integrantes nas
ações de melhorias
Métricas de controle, dados de medição,
auditorias, relatórios etc.
Habilidades para incentivo de práticas Lean
Uso correto da metodologia (PDCA, TQM etc.)
como forma de motivação
Variedade de capacidades e habilidades dos

integrantes da equipe
Escopo atingível e com possibilidade de criar
oportunidades de melhoria
Comprometimento e apoio prático, a longo
prazo

A equipe, com objetivos coletivos, melhora a
comunicação e visa à otimização
Processo de construção de aprendizagem de
habilidades e competências
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Preencha todos os campos a seguir, considere uma escala de 0 a 4, sendo
0: "Não potencializa",
1: "Potencializa pouco a relação",
2: "Potencializa razoavelmente a relação",
3: "Potencializa consideravelmente a relação" e
4: "Potencializa totalmente a relação".
AE
AE
AC
C
CO
EC
I
L
MA
PE
SP
SA
TE
T

AC

C

CO

EC

I

L

MA

PE

SP

SA

TE

T

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

