
RESUMO
O modelo de produção 

Lean é um modelo de organi-
zação da produção focado no 
cliente e na entrega atempada 
de produtos eliminando os 
desperdícios (i.e. atividades 
que não acrescentam valor ao 
produto) para, desta forma, 
reduzir os custos e aumentar 
a produtividade. Lean Pro-
duction utiliza ferramentas 
que vão permitir a melhoria 
dos processos e dos fluxos 
de materiais, de informação e 
de pessoas. Este artigo apre-
senta uma revisão de metodo-
logias para implementar Lean 
Production e através desta 
revisão procura-se identificar 
uma metodologia adequada 
para implementar Lean Pro-
duction na Industria Têxtil e 
do Vestuário (ITV) portugue-
sa. Na ausência de tal me-
todologia, são identificadas 
ferramentas mais adequadas 
para as especificidades desta 
indústria no sentido de desen-
volver uma que mais se ade-
que à ITV portuguesa. Para 
implementar Lean Production 
é necessário assim, não só 
identificar um caminho que as 
conduza numa bem-sucedida 
implementação, obtendo to-
dos os benefícios que estas 
ferramentas trazem, mas, 
principalmente, as conduza 
numa mudança de cultura e 

de estratégia empresarial, que 
é muitas vezes, contraintuitiva 
aos hábitos das pessoas.

ABSTRACT
The Lean Production model 

is a model of production orga-
nization customer-focused and 
timely delivery of products by 
eliminating waste (e.g. activities 
that add no value to the pro-
duct) to thereby reduce costs 
and increase productivity. Lean 
Production uses tools that will 
enable the improvement of 
processes and material flows, 
information and people. This 
article presents a review of 
methodologies to implement 
Lean Production and through 
this review seeks to identify 
an appropriate methodology 
to implement Lean Production 
in the Portuguese Textile and 
Clothing Industry (TCI). In the 
absence of such methodology, 
the most appropriate tools for 
the specifics of this industry to 
develop one that best fits the 
Portuguese TCI are identified. 
To implement Lean Production 
is thus necessary not only to 
identify a path that would lead 
a successful implementation, 
getting all the benefits that 
these tools bring, but that 
mainly leads to a change of 
culture and business strategy, 
which is often, counterintuitive 
to people’s habits.
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Porquê e como? 
Implementar o modelo de produção 

Lean na ITV: 

RESUMÉ
Le modèle de production 

lean est un modèle de prestation 
organisation de la production 
axée sur le client et la livraison 
en temps opportun des produits 
en éliminant les déchets (à sa-
voir les activités qui n’ajoutent 
aucune valeur au produit) afin de 
réduire les coûts et augmenter 
la productivité. Lean Production 
utilise des outils qui permettront 
l’amélioration des processus 
et des flux de matières, de 
l’information et des personnes. 
Cet article présente une revue 
des méthodologies à mettre 
en œuvre Lean Production et 
à travers cette révision vise à 
définir une méthodologie ap-
propriée pour mettre en œuvre 
Lean Production dans l’industrie 
textile et du vêtement au Por-
tugal (ITV). En l’absence d’une 
telle méthodologie, identifie 
les outils les plus appropriés 
pour les spécificités de cette 
industrie pour développer celle 
qui correspond le mieux à l’ITV 
portugaise. Pour mettre en 
œuvre Lean Production il est 
donc nécessaire non seulement 
d’identifier une voie qui les mè-
nent à une mise en œuvre réus-
sie, d’obtenir tous les avantages 
que ces outils apportent, mais 
qui conduit principalement à 
un changement de stratégie de 
la culture et des affaires, ce qui 
est souvent, contre-intuitif à des 
habitudes des gens.

1. INTRODUÇÃO
Lean Production (LP) teve 

a sua origem na empresa 
Toyota nos finais da segun-
da Guerra Mundial com a 
implementação do Toyota 
Production System (TPS) 
(Monden, 1998). O objetivo 
do sistema TPS consistiu em 
aumentar a produtividade na 
produção de automóveis e 
reduzir os custos através da 
eliminação de todos os tipos 
de desperdícios ou mudas 
(termo em japonês). Esta 
forma de trabalhar permitiu 
à empresa Toyota ascen-
der a uma posição superior 
na liderança do mercado 
automóvel em relação às 
empresas americanas. Este 
facto originou um grande 
interesse nos investigadores 
do Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) que apeli-
daram este sistema de Lean 
Production. Assim, LP é um 
modelo organizacional que 
tem sido amplamente divul-
gado na literatura como um 
modelo que traz inúmeros 
benefícios para as empresas 
que o implementam através 
da redução dos custos pela 
eliminação dos desperdícios 
(Melton, 2005; Shah and 
Ward, 2003; Liker and Mor-
gan, 2006; Page, 2007; LEI, 
2009 e Silva et al., 2010). 

Embora haja uma divul-
gação alargada dos benefí-
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Fig. 1. Alguns problemas comuns nas empresas: a) elevado trabalho em curso, b) carrinhos mal dimensionados para o transporte de rolos de tecido, c) caixas sobrepostas 
e mal acondicionadas

cios de Lean Production, em 
Portugal são ainda em número 
considerável as empresas que 
não o implementam (Silva et al., 
2010). Baseados numa pes-
quisa realizada em Portugal, 
Itália, Reino Unido e EUA, estes 
autores identificaram alguns 
dos obstáculos sentidos pelas 
empresas na implementação 
de Lean. A salientar o desco-
nhecimento deste modelo or-
ganizacional, a falta de enten-
dimento dos princípios Lean, o 
não saber como o implementar, 
a ausência de apoio da gestão 
topo, o desconhecimento dos 
benefícios alcançados com 
este modelo, e/ou o pensar 
que para implementar Lean os 
custos de investimento são su-
periores aos benefícios (muitas 
vezes devido à impossibilidade 
de os conseguir quantificar).

A satisfação do cliente é o 
objetivo de todas as empresas 
e as da ITV não são exceção. 
Assim, torna-se necessário 
quantif icar e compreender 
quais as razões de um baixo 
nível de implementação do 
modelo de produção Lean 
nestas empresas cuja focagem 
é conseguir essa satisfação. O 
desconhecimento de tal mo-
delo parece estar, pelo menos, 
na origem da sua não adoção 
na ITV. Esta constatação cor-
responde a um dos resultados 
de um inquérito desenvolvido 
pelas autoras e distribuído às 
empresas inscritas na Associa-
ção Portuguesa de Engenhei-

ros e Técnicos Têxteis (APETT). 
Embora ainda preliminares, 
estes resultados permitem 
verificar que cerca de 77% dos 
respondentes consideram que 
a empresa não implementa 
Lean. No entanto, destes, 46% 
afirmam que este é um modelo 
a implementar e, em igual per-
centagem, indicam não terem 
conhecimentos suficientes. 
Esta pesquisa é baseada no 
questionário “Implementação 
do Modelo Lean Production na 
ITV”, desenvolvido pela equipa 
e que pode ser acedida através 
do website: http://apolo.dps.
uminho.pt/questionario/ in-
dex.php?sid=21665&lang=pt, 
encontrando-se em fase de 
análise. 

Estes resultados, embora 
preliminares, confirmam ainda 
o ambiente produtivo vivido 
por muitas empresas desta 
indústria e testemunhado, de 
uma forma empírica, por uma 
das autoras deste artigo nas 
várias visitas de consultoria. 
A forte necessidade de dar a 
conhecer este modelo e ajudar 
na sua implementação para 
que muitos dos problemas de-
tetados possam ser resolvidos, 
torna-se assim imprescindível. 
Problemas persistentes e re-
correntes nas empresas são: 
acidentes de trabalho; absen-
tismo elevado; comunicação 
difícil entre o que o gestor e 
os colaboradores; produtivi-
dade baixa; atrasos nas entre-
gas; elevada taxa de defeitos; 

elevadas reclamações dos 
clientes; processos de nego-
ciação difíceis com os clientes 
e fornecedores; muito tempo 
gasto na procura de materiais, 
moldes e/ou ferramentas pelos 
operadores; elevada taxa de 
retrabalho; muitas máquinas 
em paradeiro desconheci-
do ou avariadas; armazéns 
cheios de mater ia l pouco 
usado ou já obsoleto; stocks 
elevados de matéria-prima, 
trabalho em curso e produto 
acabado; corredores apinha-
dos com material em curso; 
contentores desadequados, 
i.e., caixas de papel ou sa-
cos de plástico rompidos 
deixando o material cair por 
toda a empresa; entre outros. 
Alguns destes problemas aqui 
enumerados podem ser visua-
lizados na Fig. 1.

Mais do que nunca, devi-
do à crise económica atual, a 
melhoria contínua através da 
redução de desperdícios deve 
ser um objetivo das empresas. 
A procura de melhoria contínua 
não é fácil, exigindo metodolo-
gias de trabalho que orientem 
as empresas e sirvam como 
guia de orientação. Uma me-
todologia com este propósito 
deve conter algumas caracte-
rísticas tais como mecanismos 
de medição e comparação de 
indicadores de desempenho 
para que, numa procura da 
melhoria contínua, as empre-
sas tenham objetivos bem 
definidos e, principalmente, 

os vejam concretizados com 
excelentes resultados.

2. LEAN PRODUCTION: 
PORQUÊ

Womack et al. (1990) de-
f inem o Toyota Production 
System como um sistema de 
produção inovador que com-
bina as vantagens do sistema 
de produção artesanal com 
o sistema de produção em 
massa, evitando o custo ele-
vado do primeiro e a rigidez 
do segundo. Associado a este 
sistema surge a designação 
Lean Production, que foi uti-
lizada pela primeira vez por 
um investigador, John Krafcik 
(Holweg, 2007), do Interna-
tional Motor Vehicle Program 
(IMVP) do Massachusetts Ins-
titute of Technology (MIT) numa 
publicação para designar o 
TPS por este usar menos de 
tudo na produção comparado 
com o sistema de produção 
em massa, i.e., menos esfor-
ço humano, menos espaço 
fabril, menos investimento em 
ferramentas, menos horas de 
desenvolvimento de um novo 
modelo, menos stocks, redu-
zindo desta forma, os custos 
associados. 

Esta designação de Lean 
Production (LP) foi amplamen-
te divulgada através do livro 
The machine that changed 
the world dos autores James 
P. Womack, Daniel T. Jones e 
Daniel Roos (Womack et al., 
1990) sobre a comparação 
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entre a indústria automóvel 
japonesa e americana, mos-
trando a supremacia da indús-
tria automóvel japonesa. LP 
evoluiu para uma filosofia de 
pensamento, o Lean Thinking 
(Womack and Jones, 1996), 
que tem como princípios base: 
1) Valor (principio definido pelo 
cliente, devendo ser bem en-
tendido pela empresa de forma 
a identificar o que o cliente está 
disposto a pagar); 2) Cadeia 
de Valor (deve incluir todos os 

processos directos e indirectos 
de fabricação necessários para 
levar o produto ao cliente); 3) 
Fluxo contínuo (implementação 
de um processo realizado de 
forma continua, obtendo-se 
valor sem desperdício); 4) Sis-
tema Pull (produzir apenas de 
acordo com a procura, tendo 
como resultado a redução de 
stocks intermédios e a melhor 
identificação de defeitos); e 5) 
Busca da perfeição (Fig. 2). 

A busca da perfeição con-

duz à eliminação de todos os 
desperdícios ambicionando a 
melhoria contínua da organiza-
ção e deve tornar-se parte da 
cultura empresarial. O conceito 
de melhoria contínua ou Kaizen 
(termo em japonês) tornou-se 
popular com a publicação do 
livro Kaizen: the key to Japan´s 
Competitive Success em 1986 
do autor M. Imai (Imai, 1986, 
em Berger, 1997) e reforçado 
no seu segundo livro ( Imai, 
1997). Kaizen foi evoluindo ao 
longo dos anos e está atual-
mente bastante estruturado 
como um processo de melhoria 
contínua baseado na inovação 
envolvendo toda a organização 
(Caffyn, 1999).

Os cinco princípios enun-
ciados acima, permitem tam-
bém reduzir/eliminar os sete 
desperdícios fundamentais: 
sobreprodução, sobreproces-
samento ou processamento 
incorreto, defeitos, stocks em 
excesso, deslocações dos 
operadores, movimentações 
e manuseamento das materiais 
(transportes) desnecessárias e 
esperas. Na Fig. 3 pode ver-se 

o efeito provocado por estes 
desperdícios na empresa, 
refletindo-se quer no aumento 
dos tempos de entrega, na 
qualidade do produto e, princi-
palmente no custo do produto. 

Interessa ainda referir que 
a sobreprodução, ou produzir 
mais do que o cliente quer ou 
do que a procura exige, está na 
origem de todos os outros des-
perdícios. Com uma excessiva 
produção, a empresa poderá 
vir a ter o armazém cheio de 
produto acabado e, se não o 
consegue vender, perde de 
duas formas: perde porque 
investiu em algo de que não vai 
tirar proveito e, por outro lado, 
perde a oportunidade de ne-
gócio com um cliente que não 
quer o produto em armazém 
mas sim outro produto que a 
empresa não teve tempo de 
produzir pois tinha as máquinas 
ocupadas a produzir em lote 
um produto só para aproveitar 
o set-up da máquina.

Adicionalmente, tem-se 
o oitavo desperdício: o não 
aproveitamento da criatividade 
dos operadores (Liker, 2004). 

Fig. 2: Os cinco princípios Lean Thinking

Fig. 3: Diagrama de causa-efeito representando os sete desperdícios (causas) e o seu efeito (adaptado de Moreira et al., 2010)e mal acondicionadas
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Longe vai o tempo (ou já devia 
ter ido!) onde o investimento 
em máquinas ou em alta tec-
nologia queria dizer vantagem 
competitiva. As máquinas não 
substituem os operadores 
quando toca a ter capacidade 
de pensar, de criar, de desen-
volver, de arranjar uma solução 
quando parece que tudo está 
perdido ou de ter a flexibilida-
de suficiente para fazer uma 
tarefa que requer umas mãos 
habilidosas. Desde o início da 
fundação que a Toyota vê os 
colaboradores desta forma “…
not just as pairs of hands but 
as knowledge workers who 
accumulate chie – the wisdom 
of experience – on the com-
pany’s front lines.” e “Toyota’s 
culture of contradictions places 
humans, not machines, at the 
center of the company.” (Takeu-
chi et al., 2008).

3 .  M E T O D O L O G I A S 
PARA IMPLEMENTAR LEAN 
PRODUCTION: COMO

É através da redução e/ou 
eliminação de desperdícios, 
que o LP consegue a redução 

de custos. De acordo com 
Ohno (1988), “Tudo o que 
fazemos é olhar para o tempo 
de entrega desde que o clien-
te nos dá uma ordem até ao 
momento que recebemos o 
dinheiro. E, reduziremos esse 
tempo eliminando todas as ati-
vidades que não acrescentam 
valor (desperdícios).1 Para con-
cretizar estes cinco princípios, 
é necessário implementar um 
conjunto de técnicas integra-
das (Wilson, 2009) numa abor-
dagem sistemática com total 
focagem no cliente. A aborda-
gem sistemática, e conforme 
definido por Kerper (2006), 
serve para identificar e eliminar 
desperdícios (atividades que 
não acrescentam valor) através 
da melhoria contínua pela im-
plementação de um processo 
contínuo e de acordo com o 
pedido do cliente em busca 
da perfeição. Isto significa usar 
uma metodologia.

Uma metodologia deve in-
dicar, disponibilizar ou facilitar o 
acesso dentro do possível, em 
cada fase de projeto, a dados 
e métodos ou ferramentas 

que permitam ao projetista de 
forma eficaz e eficiente chegar 
a boas soluções de projeto. 
Simcsik (1993) considera que 
uma metodologia não pro-
cura soluções mas estuda a 
melhor maneira de abordar 
determinados problemas pro-
curando desta forma indicar os 
caminhos para chegar às solu-
ções. Segundo este autor, uma 
metodologia auxilia e orienta, 
num determinado momento de 
espaço e tempo, o processo de 
investigação e de levantamento 
de dados/informações de for-
ma a se tomar as melhores e 
mais oportunas decisões. 

Atendendo a esta definição, 
procuraram-se metodologias 
que permitem cumprir com es-
tes objetivos, mesmo aquelas 
não identificadas como tais. 
Iniciando-se a pesquisa nas 
origens do LP, i.e., na imple-
mentação do TPS, conduziu-se 
esta até ao levantamento (Maia 
et al., 2011) de algumas meto-
dologias atuais desenvolvidas 
para a implementação de LP, 
e resumidas na tabela 1. 

Embora algumas das me-

todologias tenham surgido as-
sociadas à indústria automóvel, 
nomeadamente a metodologia 
do TPS, todas são transversais, 
podendo aplicar-se a diferentes 
tipos de indústria. No entanto, 
requerem algumas adapta-
ções, sendo essas introduzidas 
por empresas consultoras ou 
investigadores que as aplicam 
de acordo com a especificida-
de do tipo de indústria. 

Por exemplo, a metodolo-
gia desenvolvida por Goforth 
(2007) numa dissertação de 
mestrado, designada por Lean 
Implementation Model (número 
5 na tabela 1), foi orientada 
para a ITV americana, onde é 
verificada a pouca difusão e im-
plementação do modelo Lean 
(Hodge et al., 2011). Nesta 
metodologia são identificadas 
as melhores práticas e os 
obstáculos mais comuns, e.g., 
resistência á mudança, durante 
a implementação de Lean. A 
metodologia permite que o 
processo de implementação, 
neste caso do LP, seja feito de 
uma forma mais estruturada, 
delineando um caminho, com 

Tabela 1 – Algumas metodologias Lean e correspondentes autores

1 Tradução do inglês: “All we are doing is looking at the time line from the moment the customer gives us an order to the point when we collect the cash. And we are reducing that time line by removing the non-value-added 

wastes.” Ohno (1988).
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etapas previamente definidas e 
ordenadas, permitindo atingir 
objetivos definidos pela empre-
sa e melhorando os processos, 
tornando as empresas mais 
ágeis. Essa metodologia está 
apresentada na Fig. 4.  Como 
se pode verificar nesta figura, 
esta metodologia baseia-se em 
6 ferramentas Lean:

1. Política de desenvolvi-
mento;

2. Gestão visual;
3. Melhoria continua;
4. Trabalho normalizado;
5. Produção Just In Time 

(JIT);
6. Value Stream Mapping 

(VSM).

Convém salientar que o 
Mapeamento da cadeia de 
valor (VSM) não está dentro do 
triângulo, por não ser um pré-
requisito, servindo para ajudar 
as empresas no planeamento 
dos seus projetos de melho-
ria, podendo ser utilizado em 
qualquer nível do modelo Lean 
Implementation Model. O VSM 
é uma ferramenta que permite 
representar a cadeia de valor 
para um produto ou família 
de produtos, permitindo a vi-
sualização de todos os fluxos 
de materiais e de informação, 
separando as atividades que 
não acrescentam valor (e.g. 
desperdícios como as espe-
ras, trabalho em curso,…) das 
atividades que acrescentam 
valor do ponto de vista do 
cliente (aquelas que trans-
formam o produto) (Rother e 

Shook, 2003). A inclusão desta 
ferramenta torna-se importan-
te, visto, através do VSM as 
empresas têm uma noção do 
seu estado atual bem como 
pretendem estar no futuro. É 
de salientar que a satisfação 
dos clientes está no topo da 
pirâmide, pois são a razão da 
existência das empresas.

Segundo Hodge et a l. 
(2011), LP é uma estratégia 
que não requer um grande 
investimento em automação ou 
tecnologia de informação nem 
colaboradores especializados. 
LP é uma estratégia que pode 
ser implementada quer em 
grandes ou pequenas empre-
sas onde todos os colabora-
dores podem ser envolvidos na 
melhoria das operações indo 
ao encontro das necessidades 
do cliente. 

4. REFLEXÃO
O modelo de produção 

Lean é cada vez mais impor-
tante para as empresas, como 
forma de reduzir os desperdí-
cios e entregar valor ao clien-
te, diminuindo, desta forma, 
custos da empresa fazendo 
frente à crise e à concorrência. 
Mas, a sua implementação, a 
forma como vai ser preparada 
a empresa e a sensibilização 
das pessoas à mudança, não 
pode ser feita de qualquer ma-
neira. Sendo este, um trabalho 
demorado e nem sempre fácil. 
Desta forma, esta implemen-
tação não pode ser realizada 
de uma só vez, mas sim, deve 

ser feita por etapas e de uma 
forma predefinida.

Para isso, pode ser criada 
uma metodologia permitindo 
diminuir o tempo de imple-
mentação e atingir os objetivos 
pretendidos, de uma forma 
mais organizada, eficiente e 
rápida. Durante o processo de 
implementação de um projeto 
LP numa empresa, podem 
surgir alguns obstáculos. Para 
os ultrapassar é necessário 
que o processo seja bem feito 
e com uma estratégia bem 
definida; que a gestão de topo 
esteja envolvida no processo 
e tenha conhecimento real da 
produção e das suas necessi-
dades; que seja feita uma boa 
e esclarecedora divulgação 
do projeto, assim como uma 
cuidada seleção das equipas 
de trabalho; e que se divulgue 
a situação atual da empresa, 
e o caminho a percorrer para 
atingir a situação futura. Caso 
contrário, pode levar ao não 
cumprimento do que foi pla-
neado e a uma situação de 
desmotivação. 

Outro fator também impor-
tante é definir bem os métodos 
a aplicar, a calendarização e 
os objetivos para não haver 
problemas durante a imple-
mentação do projeto. Isto 
tudo deve ser avaliado, e se 
necessário alterado, não es-
quecendo de registar todos os 
procedimentos e a importância 
da constante identificação de 
oportunidades de melhoria, e 
de se ter uma boa estratégia 
de comunicação.

Depois da implementação 
do processo, convém que 
seja um projeto coeso e que 
se mantenha, sob pena de 
regredir. Womack (2008) es-
creveu que, nos dias de hoje, a 
origem da causa da regressão 
na maioria das organizações 
é a confusão sobre as prio-
ridades nos diferentes níveis 
da organização agravado pela 
incapacidade de responsabili-
zar as pessoas na definição da 
cadeia de valor e do processo 
contínuo em toda a empresa. 

Atendendo aos requisitos 
que se considera necessários 

para uma metodologia e ao 
conhecimento da ITV portu-
guesa pretende-se desenvolver 
uma metodologia com alguns 
mecanismos de medição e 
comparação de indicado-
res de desempenho, apoiada 
nas ferramentas usadas pelas 
metodologias já existentes. 
Adicionalmente, pretende-se 
incluir na metodologia para 
implementar Lean na ITV, uma 
ou mais ferramentas para ava-
liação ergonómica dos postos 
de trabalho para avaliar as 
condições ergonómicas e de 
higiene e segurança dos cola-
boradores nos seus postos e 
ambiente de trabalho antes e 
depois da implementação do 
modelo Lean. 

Nas metodologias apresen-
tadas detetou-se a ausência de 
tais ferramentas num trabalho 
realizado pelas autoras (Maia 
et al., 2012). Antes de imple-
mentar Lean, interessa verifi-
car qual é o estado atual das 
condições dos colaboradores 
para que, uma situação que já 
é má, não piore e que não seja 
atribuída a responsabilidade à 
implementação deste modelo. 
Isto porque, a implementação 
de Lean exige um comprometi-
mento sério e uma abordagem 
organizacional sistémica e 
sistemática. Uma abordagem 
organizacional tem impacto no 
desenvolvimento de uma cultu-
ra de segurança influenciando 
a adoção de boas práticas para 
evitar acidentes de trabalho 
(Wilson-Donnelly et al., 2005).

5. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS
O principal objetivo deste 

artigo foi mostrar os benefícios 
de LP e apresentar algumas 
metodologias de implementa-
ção de LP existentes, permi-
tindo desta forma melhorar/
adaptar uma metodologia ás 
empresas na ITV possibilitando 
a estas empresas, a entrega 
de valor ao cliente, sem des-
perdícios, tornando-as mais 
competitivas.

Pode concluir-se que existe 
já algum trabalho feito, apre-
sentando-se metodologias que 

Fig. 4: Modelo de implementação do Lean (Adaptado de Hodge et al., 2011).
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têm muitos pontos que podem 
ser aproveitados e melhorados 
no sentido da melhoria conti-
nua. No entanto, também se 
verificou que as metodologias 
têm algumas falhas naquilo 
que se considera importante 
para a implementação do LP 
na ITV. O seu desenvolvimento 
e posterior implementação tem 
que ser feito de uma forma cui-
dada e bem definida para não 
haver falhas. Uma metodologia 
pode ser excelente, mas se não 
for implementada da melhor 
forma, o objetivo pode não ser 
atingido. Para isso é necessário 
uma adequada escolha das 
equipas de trabalho. Ter gente 
motivada e preparada para a 
mudança é uma necessidade 
para o sucesso da implemen-
tação. Mas o trabalho não 
termina com a implementação, 
é necessário manter aquilo 
que foi alterado fazendo a 
sua manutenção no sentido 
de sustentar o processo de 
melhoria contínua. Só desta 
forma o tempo despendido na 
implementação da metodolo-
gia Lean é compensado não 
permitindo que o processo 
regrida.

Uma metodologia deve ter 
como meta a eliminação de 
desperdícios, a melhoria dos 
processos, a melhoria do de-
sempenho da empresa e como 
não podia deixar de ser, o cen-
tro de tudo isto, entregar valor 
ao cliente, diminuindo o espaço 
temporal entre o pedido do 
cliente e a sua entrega. A satis-
fação dos clientes externos faz 
uma empresa manter-se no ati-
vo mas são os clientes internos, 
i.e., os colaboradores e todos 
os que na empresa trabalham, 
que constituem o “coração” da 
empresa e também estes de-
vem sentir-se satisfeitos e mo-
tivados, para isso convém não 
esquecer as suas condições de 
trabalho e de satisfação. Torna-
se assim importante incluir a 
avaliação ergonómica antes e 
depois da implementação de 
uma metodologia Lean, para 
que a avaliação da redução 
do esforço humano e do risco 
de acidente seja evidenciada.
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