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Resumo 

FABBRI, B. P. F. (2011). Lean Healthcare: um levantamento das oportunidades de ganho em 

um hospital brasileiro. Trabalho de Conclusão de Curso – Escola de Engenharia de São 

Carlos, Universidade de São Paulo, 2011. 

 

Tradicionalmente, um hospital não é encarado e nem administrado como uma 

empresa. Além disso, muitos deles sofreram um rápido e desordenado crescimento no passado 

recente, quando a demanda por serviços de saúde centralizados aumentou muito, por conta do 

rápido crescimento demográfico das cidades. Dessa forma, justifica-se o emprego de melhores 

técnicas de gerenciamento, a fim de reduzir os custos operacionais, aumentar o lucro dos 

hospitais e, ao mesmo tempo, oferecer um melhor serviço aos pacientes. Assim, o objetivo 

deste trabalho é mostrar que é viável praticar Lean Healthcare em hospitais brasileiros, por 

meio do levantamento das oportunidades de ganho em um hospital localizado no interior do 

estado de São Paulo. As projeções de resultados alcançadas foram bastante promissoras e 

levam a crer que é perfeitamente possível e benéfica a aplicação dessas técnicas de gestão em 

hospitais brasileiros. 
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Abstract 

FABBRI, B. P. F. (2011). Lean Healthcare: a levy of opportunities of gain in a Brazilian 

hospital. Trabalho de Conclusão de Curso – Escola de Engenharia de São Carlos, 

Universidade de São Paulo, 2011. 

 

Traditionally, a hospital isn’t seen nor administrated as a business. In addition, many 

of them had suffered a fast and disorderly growth in the recent past, when demand for 

centralized healthcare services increased much, because of the rapid demographic growth of 

cities. Therefore, is justified the use of better management techniques to reduce operational 

costs, increase hospitals profits and, in the same time, offer patients a better service. So, the 

aim of this work is to show that it´s viable practicing Lean Healthcare in Brazilian hospitals, 

through mapping opportunities of gain in a hospital located in the country side of Sao Paulo 

State. The projections of results were very promising and lead to believe that it´s perfectly 

possible and beneficial the applications of these management techniques in Brazilian 

hospitals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Lean Healthcare, Hospital Management, Lean Production in hospitals 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Este capítulo apresenta uma visão geral do tema de pesquisa através de uma 

contextualização, a justificativa do estudo, a definição de seu objetivo e a metodologia 

utilizada. 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

Muitas empresas que passam por um crescimento acelerado acabam por se 

desenvolver de forma um tanto quanto desordenada e, consequentemente, em longo prazo, 

sendo prejudicadas quanto à competitividade por conta disso. Nesses casos, é comum 

encontrar nessas empresas aspectos como processos desorganizados e não padronizados, falta 

de programação adequada da produção, falta de acurácia de estoques, matéria-prima e 

produtos em processo, incapacidade gerencial, falhas de comunicação, falta de informações, 

excesso de filas e tempos de espera, defeitos, entre muitos outros erros e falhas em geral. 

Como principais consequências disso, tem-se altos lead times – este conceito será 

explicado mais a frente –, baixa performance de entrega, baixa produtividade e menor 

qualidade do produto ou serviço oferecido ao mercado. Tudo isso acarreta em maiores custos 

operacionais, menor faturamento e, consequentemente, menor lucro para a empresa, e, não 

raro, em prejuízo. É importante frisar que isso vale não somente para empresas que ofertam 

produtos ao mercado, mas também àquelas que oferecem serviços. 

Em paralelo a isso, há anos percebeu-se que hospitais e outros serviços de saúde, 

muitas vezes, não apresentam bons resultados operacionais por conta da administração não 

profissional, no sentido em que se considera para empresas de bens e serviços. Isso ocorre, 

pois geralmente os administradores desses serviços de saúde são pessoas que não possuem 
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formação para tal, geralmente, médicos e demais profissionais da área de saúde. 

Tradicionalmente, um hospital não é encarado e nem administrado como uma empresa. 

Outro fator que contribui para isso é o fato de muitos dos grandes hospitais de hoje 

terem sido, no passado recente, pequenos hospitais, muitas vezes, criados por famílias de 

médicos, organizações religiosas ou por grupos de pessoas envolvidas em serviços de saúde. 

No decorrer do tempo, com o grande aumento da população urbana e consequente aumento da 

demanda por serviços de saúde centralizados, estes hospitais passaram por um crescimento 

bastante acelerado e desordenado, enfrentando hoje problemas semelhantes aos citados 

anteriormente. 

Ainda, segundo Baker e Taylor (2009), um dia típico de trabalho em um hospital é 

estressante, frustrante e exaustivo. As pessoas querem fazer as coisas certas, porém, muitas 

vezes não conseguem simplesmente porque os equipamentos, informações ou pessoas corretas 

não estão disponíveis. Dessa forma, boa parte do tempo gasto pelos profissionais de saúde é 

para conseguir boas condições de trabalho e a menor parte do tempo é gasta com o que 

realmente agrega valor, o tratamento dos pacientes. 

De acordo com Baker e Taylor (2009), a maior parte das pessoas que vai para a área 

de saúde o fazem, pois almejam dar sua contribuição. Sem dúvida, não falta bondade e a 

grande maioria dessas pessoas trabalha duro e faz o máximo para que suas contribuições para 

a saúde dos pacientes seja a melhor possível, porém, infelizmente, segundo esses autores, 

muitas vezes o melhor possível não é o suficiente. 

Esses autores dizem que, na verdade, geralmente, o tratamento médico é bom, porém, 

o processo que está por trás, que lhe dá suporte, é bastante ruim e cheio de falhas. Entendam-

se como falhas do processo de suporte ao tratamento, todos os erros de comunicação, as filas 

desnecessárias, os atrasos, o excesso de burocracia, as imensas movimentações de pacientes 

entre os diversos setores de um hospital, entre outras falhas não advindas diretamente do 

tratamento em si. 

Dessa forma, é muito interessante direcionar melhorias para o processo como um todo, 

para que a equipe médica possa se focar no tratamento em si e para que este não fique 

prejudicado por fatores secundários. 
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1.2 OBJETIVO 

 

 

Este trabalho visa mostrar que há oportunidade de introduzir os conceitos do Lean 

Healthcare nos serviços de saúde do Brasil através do levantamento das projeções de ganho 

operacional advindos da aplicação destes conceitos em um hospital no interior do estado de 

São Paulo. 

 

 

1.3  JUSTIFICATIVA 

 

 

É evidente que um hospital que visa lucro é uma empresa e, sendo assim, deve ser 

administrado como tal. Mas, mesmo hospitais e outros serviços de saúde que não visam lucro, 

precisam, no mínimo, se manter financeiramente saudáveis para garantir a continuidade de 

suas operações. Do contrário, o prejuízo exige que seja constantemente injetado dinheiro, mês 

a mês, para que a organização se mantenha em operação, o que é inviável na maior parte dos 

casos. 

Alguns dos serviços de saúde são financiados pelo governo. Nesse caso, parte do 

orçamento governamental é destinado à manutenção da operação desses serviços. Isso ocorre, 

porque manter alguns serviços de saúde básicos é uma obrigação do governo presente em 

nossa Constituição, porém, não faz sentido fazer mal-uso desse dinheiro mantendo um serviço 

com altos custos operacionais se for possível reduzi-los e fazer com que esse serviço seja 

financeiramente autossuficiente, ou que, ao menos, a quantia de dinheiro necessária para 

mantê-lo operando com qualidade seja a mínima possível. 

Além do lado financeiro, é importante, também, se preocupar com as pessoas que 

estão envolvidas, tanto pacientes quanto a equipe do hospital. Diferentemente da maioria dos 

setores, onde o produto sofre a transformação e os clientes finais têm apenas uma percepção 
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póstuma da qualidade, no caso da cadeia de valor dos tratamentos médicos, os pacientes 

fazem as vezes dos produtos e dos clientes, ao mesmo tempo. Os pacientes é que estão 

sofrendo as transformações, ou o tratamento, e ao mesmo tempo estão tendo a percepção em 

relação ao processo. No outro lado, a equipe médica está engajada em dar aos pacientes o 

melhor tratamento possível, pois, diferentemente de lidar com produtos, eles estão lidando 

com pessoas. Em tratamentos médicos, como há uma grande interação entre pacientes e 

equipe médica, a percepção de qualidade é bastante influenciada por isso. 

Dessa forma, fica visível a importância de se aplicar técnicas de gerenciamento para 

tornar os processos que sustentam as atividades fim dos sistemas de saúde mais eficientes e 

eficazes. Nessa linha, Baker e Taylor (2009) enfatizam o fato de que os conceitos do Lean 

aplicados em sistemas de saúde são capazes de concertar os processos, melhorar a experiência 

dos pacientes e da equipe médica durante o tratamento, aumentar a possibilidade de absorção 

da crescente demanda por serviços de saúde e, ainda, contribuir positivamente com o 

orçamento. 

De acordo com Souza, L. (2009), os conceitos Lean parecem ser um caminho efetivo 

para se melhorar organizações de saúde e o número de implantações recentes e de relatos 

encontrados na literatura reforçam essa visão. Segundo o autor, há dois aspectos intrínsecos 

ao Lean que o fazem uma abordagem melhor do que outras na implementação de estratégias 

de melhoria para serviços de saúde, o empowerment dos funcionários e o conceito de melhoria 

gradual e contínua. 

Ainda, após realizar uma extensa revisão na literatura sobre a aplicação dos conceitos 

Lean em sistemas de saúde, Souza, L. (2009) conclui que tais conceitos vêm ganhando 

aceitação, não por “estarem na moda”, mas sim por provarem sustentar bons resultados. 

Assim, torna-se clara a possibilidade de aplicar os conceitos da produção enxuta na 

administração de serviços de saúde para melhorar seus resultados, tanto naqueles que visam o 

lucro, quanto naqueles que não visam, mas que necessitam, também, de certa saúde 

financeira. 
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1.4 METODOLOGIA E ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 

A fim de alcançar o objetivo proposto na seção anterior, este trabalho se constitui, 

além de uma contextualização e justificativa do estudo, já apresentadas, de uma revisão 

bibliográfica da Produção Enxuta, apresentada no capítulo 2, tópicos específicos sobre a 

evolução dos conceitos Lean para o setor de saúde, o Lean Healthcare, também no capítulo 2, 

seguido de um estudo de caso em um hospital do interior de São Paulo, no capítulo 3, de 

considerações sobre o que foi observado, no capítulo 4 e, finalmente, das referências 

bibliográficas utilizadas, no capítulo 5. 

Especificamente, no estudo de caso do capítulo 3, foi utilizada a metodologia DMAIC 

para condução de projetos de melhoria contínua, como prega a Hominiss Consulting. Essa 

metodologia é composta por cinco fases e tem por objetivo, basicamente, definir um 

problema, medir a situação atual, analisar o que foi medido e desenvolver soluções, 

implementar tais soluções e controlar o que foi implementado – ela será explicada em mais 

detalhes na revisão bibliográfica, no capítulo 2. 

Para efeito de conhecimento, essa breve explicação foi dada a fim de esclarecer que, 

como parte do desenvolvimento deste trabalho, foram aplicadas apenas as fases iniciais do 

DMAIC, porque o estudo de caso se tratou de um levantamento da situação atual de um 

hospital e as possíveis oportunidades de ganho na aplicação do Lean Healthcare. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Esse capítulo apresenta a revisão bibliográfica na qual o presente trabalho se baseou. 

Ele contém uma breve história do surgimento da Produção Enxuta, seus principais conceitos, 

as oito ferramentas comumente ligadas a ela, algumas metodologias para gerenciar o processo 

de melhoria e, por fim, a evolução da Produção Enxuta para os sistemas de saúde, seus 

principais benefícios e em que ponto se encontra no Brasil, atualmente. 

 

 

2.1 ORIGEM DA PRODUÇÃO ENXUTA 

 

 

“Nenhuma nova ideia surge do vácuo. Pelo Contrário, novas ideias emergem de um 

conjunto de condições em que as velhas ideias parecem não mais funcionarem.” É assim que 

Womack, Jones e Roos (1992) descrevem o surgimento da Produção Enxuta em “A Máquina 

que Mudou o Mundo”. Segundo eles, algumas condições locais do Japão no pós-guerra foram 

essenciais para que as novas ideias se fizessem necessárias, principalmente por que: 

a) a limitação do mercado doméstico, demandando grande variedade de 

modelos em detrimento da quantidade, como acontecia nos Estados Unidos 

naquela época. No Japão, havia demanda para carros de luxo, por parte de 

autoridades, carros simples e pequenos para as populosas cidades, 

caminhões grandes para transportar mercadorias e caminhões pequenos para 

pequenos produtores. Porém, não seria possível produzir centenas de 

milhares de cada um desses modelos, pois não havia demanda suficiente; 

b) a força de trabalho, composta por cidadãos japoneses que não estavam 

dispostos a se submeterem a serem tratados como custo variável ou peça 

intercambiável. Não existia, como no ocidente, uma população de 
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imigrantes determinados apenas a ganhar algum dinheiro fazendo o que 

fosse preciso e trocando incessantemente de emprego e local de trabalho. 

Além disso, novas leis trabalhistas advindas da ocupação norte americana 

estavam dificultando ainda mais a relação empresa-empregado que 

beneficiasse mais o lado da empresa; 

c) a economia estava devastada pela guerra, não era o momento de realizar 

aquisição de novas tecnologias de produção do ocidente; 

d) o mundo afora estava cheio de produtores de carros que desejavam operar 

no Japão e que iriam defender firmemente seus mercados contra 

exportações japonesas. 

Dadas tais condições, Eiji Toyoda, o então presidente da Toyota Motor Company, e o 

melhor de seus engenheiros, Taiichi Ohno, chegaram à conclusão que seria impossível apenas 

copiar o sistema de produção vigente nos Estados Unidos. Era necessário adaptar o sistema de 

produção para que fosse possível atuar no Japão naquelas condições (WOMACK; JONES; 

ROOS, 1992). 

Um dos primeiros problemas encontrados acontecia logo em um dos processos iniciais 

da produção de um carro, a estampagem de peças para a montagem do chassi. Womack, Jones 

e Roos (1992) descrevem que as companhias ocidentais costumavam produzir centenas de 

milhares de peças prensadas de um mesmo modelo a fim de reduzir os custos de produção, 

segundo as teorias de contabilidade vigentes na época, e reduzir a necessidade de trocas de 

moldes, processo que era feito por especialistas e levava dias. Em alguns casos, havia grandes 

prensas dedicadas que nunca sofriam a troca de moldes. Porém, no contexto japonês, era 

impraticável produzir centenas de milhares de peças iguais, assim como produzir poucas 

peças de cada tipo por vez e, em seguida, realizar um caro e dispendioso setup. 

Por isso, Ohno começou a estudar o processo de troca de moldes a fim de simplificá-lo 

e tornar possível essa flexibilidade que o sistema necessitava. A primeira coisa que ele 

percebeu foi que enquanto os especialistas faziam o complexo setup, os operadores ficavam 

ociosos. Daí viu que simplificar o processo, além de diminuir o tempo, faria com que fosse 

possível que os próprios operadores o fizessem, eliminando a necessidade de especialistas e 

ocupando o tempo vago dos operadores. Após alguns anos de aperfeiçoamento da técnica de 

troca rápida, Ohno conseguiu reduzir o tempo de um dia para incríveis três minutos 

(WOMACK; JONES; ROOS, 1992). 
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Porém, mais surpreendente que isso, foram as descobertas posteriores a possibilidade 

de se produzir pequenos lotes de peças. Em especial, duas delas feitas por Ohno: Em primeiro 

lugar, considerava-se que os enormes custos financeiros de se ter centenas de milhares de 

peças processadas aguardando para serem usadas nos processos seguintes era intrínseco ao 

sistema, uma vez que era preciso otimizar os setups. Assim, quando Ohno começou a produzir 

poucas peças por vez e consumi-las logo em seguida, saltou aos seus olhos o fato de que o 

capital de giro necessário havia repentinamente diminuído em milhões de dólares. A outra 

descoberta interessante foi que quando se fazem pequenos lotes, os defeitos se tornam muito 

mais visíveis, já que o próximo processo já faz o uso daquelas peças muito em breve. Mais 

importante que identificar os defeitos era a possibilidade de identificar o que os causou. Uma 

vez que a identificação do defeito é feita de forma rápida, é fácil rastrear sua causa e eliminá-

la. Isso reduziu, em muito, o custo com retrabalho e até mesmo o custo intangível de entregar 

produtos defeituosos para os clientes. Não bastando isso, a eliminação dos enormes lotes de 

peças prensadas liberava bastante espaço na fábrica, tornava o gerenciamento das peças mais 

simples, reduzia muito a necessidade de movimentações para armazenar e buscar peças, entre 

outros ganhos difíceis de serem mensurados. 

A expressão “Produção Enxuta” foi criada pelo pesquisador John Krafcik, do 

International Motor Vehicle Program, um programa de pesquisa do Massachusetts Institute of 

Technology sobre o futuro dos automóveis, nas décadas de 1980 e 1990. De acordo com 

Womack, Jones e Roos (1992) essa filosofia de produção é enxuta por utilizar menores 

quantidades de tudo em relação à produção em massa e ainda assim alcançar melhores 

resultados. Segundo os autores, ela utiliza metade do esforço dos operários na fábrica, metade 

do espaço para fabricação, metade do investimento em ferramentas, metade das horas de 

planejamento para desenvolver novos produtos em metade do tempo, bem menos de metade 

dos estoques atuais no local de fabricação, além de resultar em bem menos defeitos e produzir 

uma maior e sempre crescente variedade de produtos. 

Por conta disso, essa nova filosofia criada pela Toyota se destaca no mundo inteiro, 

apresentando ótimos indicadores de produtividade, qualidade e desenvolvimento de produtos, 

e fazendo com que cada vez mais empresas busquem inserir essas práticas em seus sistemas 

produtivos (STEFANELLI, 2007). 
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2.2 PRINCIPAIS CONCEITOS DA PRODUÇÃO ENXUTA  

 

 

A Produção Enxuta tem como objetivo a eliminação sistemática e sustentável de 

desperdícios (HOMINISS CONSULTING, 2011 a). 

Desperdício é definido como sendo qualquer atividade que consome recursos, mas não 

gera valor para o cliente (LEAN ENTERPRISE INSTITUTE, 2003). 

 

 

2.2.1 Os cinco princípios da Produção Enxuta 

 

 

Segundo Womack e Jones (1996), a Produção Enxuta apresenta cinco princípios 

básicos que visam deixar a empresa mais flexível e capaz de responder a real necessidade do 

cliente. São eles: 

1 – Identificar o que é valor para o cliente: a primeira coisa a se fazer é saber o que o 

cliente espera de cada produto, assim, é possível trabalhar para que os processos que fazem 

com que o produto adquira tais características sejam feitos da melhor maneira possível e os 

demais sejam eliminados ou otimizados, para que não se gaste recursos com coisas que o 

cliente não valoriza; 

2 – Identificar a cadeia de valor de cada produto: segundo Nazareno (2008), a cadeia 

de valor é o conjunto de todas as atividades para se levar um produto específico a passar pelas 

tarefas de desenvolvimento, de gerenciamento da informação e da transformação física 

propriamente dita. Esse princípio é a sequência lógica que vem após a identificação do que é 

valor para o cliente; 

3 – Criar o fluxo contínuo: em outras palavras, fazer com que os processos necessários 

para a elaboração do produto fluam suavemente, sem interrupções. O ideal da Produção 

Enxuta é que os processos sejam realizados todos em sequência, fazendo um produto por vez, 

de forma que o lote de transferência de produtos de um processo para o seguinte seja unitário. 
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Segundo Nazareno (2008), isso exige uma mudança de mentalidade, que deve passar o foco 

das máquinas e equipamentos para os produtos. 

4 – Criar a produção puxada: o objetivo desse princípio é deixar que o cliente, seja 

interno ou externo, puxe os produtos que ele necessite. O ideal desse princípio é produzir 

aquilo que o cliente deseja comprar, na hora e na quantidade correta, deixando de lado 

conceitos de previsão presentes na produção “empurrada”.  

5 – Buscar a perfeição: este princípio nada mais é do que tornar os quatro princípios 

anteriores um hábito na busca da melhoria contínua. Apesar de simples, esse princípio é muito 

importante para que se mantenha o que foi conseguido e que seja possível melhorar cada vez 

mais.  

 

 

2.2.2 Classificação de atividades 

 

 

O foco da Produção Enxuta está em eliminar ou minimizar as ações que não 

adicionam valor aos produtos ou serviços, do ponto de vista dos clientes. Entenda-se 

adicionar valor do ponto de vista do cliente como algo no qual o cliente está disposto a pagar, 

no qual ele considere que algum dos atributos de valor daquele produto tenha melhorado. 

Segundo Womack e Jones (1996), qualquer ação que absorva recursos, mas não adicione 

valor para o cliente, deve ser classificada e tratada como um desperdício. 

Hines e Taylor (2000) afirmam que as atividades de um sistema produtivo podem ser 

classificadas da seguinte maneira: 

 Atividades que agregam valor (AV): atividades que, aos olhos do cliente 

final, tornam o produto ou serviço mais valioso. Ou seja, atividades das 

quais os clientes estão dispostos a pagar para que elas ocorram; 

 Atividades que não agregam valor (NAV): atividades que, aos olhos do 

cliente final, não tornam o produto ou serviço mais valioso e não são 

necessárias, mesmo nas atuais circunstâncias. Ou seja, como tais atividades 

não agregam valor, elas deveriam ser eliminadas, pois, se consomem 
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recursos, elas agregam apenas custos. Assim, essas atividades são as que 

devem ser eliminadas no prazo mais curto possível; 

 Atividades que são necessárias, mas não agregam valor: atividades que, 

aos olhos do cliente final, não tornam o produto ou serviço mais valioso, 

mas que são necessárias, a não ser que o processo atual sofra mudanças 

drásticas. Dessa forma, essas atividades devem estar nos planos de 

eliminação ou redução, porém, em mais longo prazo. 

 

A seguir, o Quadro 1 destaca, dentre uma sequência de atividades de uma montagem 

de componentes em um chassi, quais são as que agregam valor e quais as que não agregam: 

 

Quadro 1 - Desperdícios em uma linha de montagem de chassis 

 

Fonte: Adaptado de LIKER, 2005 
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De acordo com Hynes e Taylor (2000), o foco da produção enxuta difere dos sistemas 

de produção tradicionais, uma vez que está relacionado à eliminação dos desperdícios 

atacando as atividades que não agregam valor, enquanto os sistemas de produção tradicionais 

objetivam aperfeiçoar as atividades que agregam valor. 

Na Figura 1, apresentada a seguir, é mostrado como o enfoque de melhorias é 

encarado pelos modelos de produção tradicionais e o de Produção Enxuta: 

 

Figura 1: Composição das atividades em uma companhia típica e o enfoque das 

melhorias 

Fonte: Adaptado de Hines e Taylor (2000) 

 

Como visto na Figura 1, a grande maioria das atividades, em termos de tempo 

dispendido, realizadas pelas empresas tradicionais de manufatura, se encaixa na categoria das 

que não agregam valor. Mais especificamente, os autores propõem que as atividades 

realizadas por esse tipo de empresa podem ser segmentadas, em média, da seguinte forma: 

 5% são atividades que agregam valor; 

 35% são atividades que não agregam valor, porém são necessárias; 

 60% são atividades que não agregam valor e que poderiam ser eliminadas. 

 

Em geral, a grande maioria das empresas faz parte desse grupo pouco eficiente em 

agregar valor a seus produtos e serviços. Atualmente, algumas exceções podem ser 

encontradas, principalmente no setor automotivo e de autopeças, pois, como exposto 

anteriormente, segundo Benito e Spring (2000), a indústria automotiva é apontada como a 



26 

 

origem e o principal usuário do Modelo Toyota, ou Produção Enxuta. Naturalmente, nada 

mais esperado que o berço da Produção Enxuta ser o setor mais evoluído atualmente.  

 

 

2.2.3 Segmentação das atividades NAV: Os sete desperdícios 

 

 

Na categoria das atividades que não agregam valor, estão presentes as atividades 

constituintes das sete categorias de desperdício, mencionadas anteriormente e detalhadas, 

segundo Shingo (1996), como: 

 

1. Superprodução: Produzir mais ou mais cedo que o necessário para atender 

a demanda de certo período. Este desperdício é considerado o pior deles, 

pois é o principal gerador de muitos outros desperdícios. Ele pode ocorrer, 

por exemplo, por conta de produção baseada em previsões errôneas ou 

simplesmente por se inserir um fator de segurança na produção para tentar 

compensar oscilações do mercado consumidor, fornecedor ou do próprio 

processo produtivo da empresa; 

2. Defeitos: Trata-se do não atendimento das especificações, por exemplo, de 

desempenho, entrega ou processamento de informações, da primeira vez em 

que ocorre, gerando refugos ou a necessidade de retrabalho; 

3. Esperas: Longos períodos de inatividade de bens, pessoas ou informações. 

Essa perda pode ocorrer por diversos fatores, entre eles, quando os 

processos estão pouco organizados, não padronizados ou quando a produção 

ocorre em grandes lotes; 

4. Processamento Inapropriado: Executar o processo utilizando ferramentas 

ou procedimentos não adequados, causando prejuízo quanto à segurança dos 

operadores, à eficiência do processo, à qualidade do produto, entre outros; 

5. Inventários Desnecessários: Armazenamento excessivo de matéria-prima, 

insumos, estoque em processo ou produtos acabados; geralmente ocorrem 

devido à superprodução; 
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6. Movimentação Excessiva: Excesso de movimentação dos operadores. Pode 

ser movendo, armazenando ou até mesmo procurando por peças, 

ferramentas ou outros insumos durante o processo. Isso pode ser causado 

por um layout que não favorece o processo, por falta de organização ou 

resultar de outros desperdícios; 

7. Transporte Excessivo: Transporte excessivo de bens e informações. Esse 

tipo de perda pode ocorrer quando o processo é desorganizado, 

descentralizado ou até mesmo muito burocrático, no caso de informações. 

 

Aqui, vale lembrar que dentro da categoria das atividades que não agregam valor, há 

também a divisão entre as que são necessárias e as que não são necessárias. Dessa forma, é 

perfeitamente possível dizer que, por exemplo, uma movimentação para levar peças de uma 

máquina à outra é uma atividade que não agrega valor, mas que não deve ser eliminada, pois 

as atuais condições do processo não permitem que isso aconteça.  

Em adição a essas sete categorias de desperdício, Liker (2005) categorizou um oitavo, 

que é o desperdício de potencial humano. Como exemplo dessa categoria, pode-se ter o não 

aproveitamento de sugestões de melhoria vindas dos colaboradores ou a não consideração da 

vasta experiência que eles têm em suas funções. 

Latas e Robert (2000)
1
 e Bushell et al. (2002)

2
 apud Mardegan (2010) citam alguns 

exemplos de desperdícios, dentro desta classificação de Shingo (1996), que são comumente 

encontrados nos ambientes hospitalares: 

1) Superprodução:  

Ex.: realização de testes além do necessário; duplicação de exames por 

desconfiança, complementaridade ou falta de coordenação entre os 

diferentes responsáveis; realização de exames desnecessários por falta de 

preparo da equipe de saúde; 

 

2) Estoque excessivo: 

Ex.: insumos e produtos em excesso ou desnecessários; 

 

                                                 
1
 LATAS, J., ROBERT, C. O Hospital do século XXI. Nota técnica publicada pela División de Investigación del 

Instituto de la Empresa, Madrid. Vol. 16 no. 2, p. 24-41; 2000. 
2
 BUSHELL, S.; MOBLEY, J.; SHELEST. B. Discovering lean thinking at progressive healthcare. The Journal 

for Quality and Participation, Vol. 25, No.2, p. 20-25, June 2002. 
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3) Transporte excessivo: 

Ex.: transporte excessivo de pacientes, equipamentos e medicamentos; 

4) Movimentação excessiva:  

Ex.: excesso de movimentação pelo hospital dos profissionais da saúde, 

como médicos e enfermeiros; 

 

5) Espera:  

Ex.: espera de pacientes por diagnósticos, tratamentos e cirurgias; acúmulo 

de pacientes em sala de espera; 

6) Processamento inapropriado: 

Ex.: tempo excessivo de tratamento por dificuldade de estabelecer padrões 

de procedimentos; excesso de correções, retrabalhos e inspeções; 

7) Defeitos:  

Ex.: erros de medicação; infecções dos pacientes no hospital; informação 

errada ou não disponível; comunicação ineficiente. 

 

No caso de um hospital, o oitavo desperdício se caracterizaria pela não utilização de 

enfermeiros, médicos e outros profissionais da saúde em um processo de melhoria contínua 

do hospital na eliminação das atividades que não agregam valor (MARDEGAN, 2010). 

 

 

2.2.4 O conceito de Lead Time (L/T) 

 

 

Apresentada a distribuição de atividades em função do tempo que cada categoria 

ocupa e a oportunidade de reduzir o tempo total eliminando-se os desperdícios, torna-se 

bastante interessante medir e controlar esse tempo seguindo critérios específicos. 

Para isso, surgiu o conceito de Lead Time, ou, como conhecido em português, tempo 

de atravessamento. Esse conceito é bastante simples e pode ser descrito como sendo o tempo 
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que um produto leva para percorrer todo o caminho, desde a matéria prima até se transformar 

em produto acabado. (ROTHER; SHOOK, 1999) 

Em outras palavras, se fosse possível fazer uma marcação a caneta em determinado 

item, assim que ele adentrasse na fábrica e medir o tempo decorrido até ele sofrer todo o 

processamento e sair da fábrica na forma de produto acabado, esse seria o seu lead time. 

Esse caminho, expresso em tempo é, basicamente, composto pela soma dos tempos de 

processamento, ou agregação de valor, com os tempos em que os produtos ficam 

armazenados, esperando em filas, sendo movimentados, entre outros, ou de não agregação de 

valor. Em geral, os produtos estão sofrendo algum tipo de processamento ou esperando em 

forma de estoque – seja estoque de matéria prima, em processo ou de produto acabado. Mais a 

frente será apresentada a ferramenta que é utilizada para representar a segmentação do Lead 

Time de um produto percorrendo um processo produtivo, o Mapeamento do Fluxo de Valor.  

Em empresas que vão iniciar a jornada Lean, para fins de aplicação dos conceitos de 

Produção Enxuta, é comum desprezar o tempo em que os produtos passam fora da empresa 

em questão, considerando apenas o Lead Time porta-a-porta, ou seja, considera-se como 

início o momento no qual a matéria prima é entregue pelo fornecedor para a empresa, e como 

fim, o momento em que o produto final é vendido. Por exemplo, uma montadora que visa 

eliminar desperdícios em seu processo irá olhar para o Lead Time do produto como sendo o 

tempo decorrente entre a chegada de componentes, de seus fornecedores, até a saída de carros 

montados, para seus clientes distribuidores, e não desde a extração do aço até a venda do 

carro para o cliente final. Ao longo desse caminho, algumas simplificações ainda podem ser 

feitas, como desconsiderar o tempo de estoque de matéria prima no caso de haver compras 

estratégicas. 

Já empresas que estão mais avançadas em sua jornada Lean estão aptas a olhar para a 

cadeia de suprimentos como um todo, tentando aperfeiçoá-la globalmente a fim de que haja 

uma melhora que possa beneficiar toda a cadeia. Isso geralmente acontece quando o gargalo 

do processo como um todo já não se encontra mais dentro da esfera de controle da empresa ou 

quando ações em outros elos da cadeia proporcionem melhorias significativas. Geralmente, 

empresas que praticam o lean olhando para toda a cadeia, além de avançadas em sua jornada 

lean, também fazem uso de técnicas de Supply Chain Manegement (SCM), ou Gestão da 

Cadeia de Suprimentos (HOMINISS CONSULTING, 2011 a). 
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2.2.5 O conceito de Takt Time 

 

 

De acordo com Rother e Shook (1999), o Takt Time é a frequência com que se deve 

produzir uma peça ou produto, baseado no ritmo das vendas, para atender as demandas dos 

clientes. Em outras palavras, o takt time é o tempo disponível dividido pela demanda do 

cliente. Assim, sua fórmula seria:  

 

TT = Td/Dc         (2.1) 

onde: 

TT – takt time; 

Td – tempo disponível em um certo período; 

Dc – demanda dos clientes para o mesmo período. 

 

Dessa forma, por exemplo, se uma empresa trabalha 20 dias num mês, durante um 

turno de 8 horas (já descontados os tempos de parada programada, como almoço, por 

exemplo), há um tempo disponível mensal de 160 horas, ou 9600 minutos. Assim, se a 

demanda de certo produto é de 3200 unidades por mês, significa que o cálculo do takt time 

seria feito da seguinte forma: 

TT = 9600 minutos / 3200 unidades = 3 minutos por unidade 

Em outras palavras, significa que a empresa deve produzir uma unidade desse produto 

a cada 3 minutos, nada mais, nada menos. Caso o ritmo médio de produção desse produto no 

mês seja menor do que 3 minutos, haverá superprodução, pois os clientes estarão comprando 

a uma taxa mais baixa e, caso seja maior do que 3 minutos, a empresa não conseguirá suprir a 

demanda deste produto.  

É importante respeitar esse tempo, pois além de garantir o atendimento à demanda, 

garante-se que não haja desnivelamento no uso dos recursos produtivos, o que causa 
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ociosidade e sobrecarga. Por exemplo, uma forma de compensar um ritmo de produção abaixo 

do ideal é fazendo horas-extra. 

 

 

2.2.6 O conceito de Tempo de Ciclo  

 

 

Rother e Shook (1999) definem o tempo de ciclo como sendo a frequência com que 

uma peça ou produto é realmente completado em um processo. Uma analogia comumente 

feita para explicar esse conceito é imaginar um processo como sendo uma caixa preta que 

“cospe” certo produto num dado ritmo. Esse ritmo é o tempo de ciclo. 

Esse tempo é muito importante, pois é ele que diz se um processo é capaz de atender 

ao takt time ou não. Para isso, basta comparar o takt time com o tempo de ciclo. Se o segundo 

for menor, o processo é capaz de produzir num ritmo que atenda a demanda e, se for maior, o 

processo não é capaz de atender a demanda. Obviamente, se ambos forem iguais, o processo é 

capaz de produzir exatamente no tempo requerido para atender a demanda, porém, caso haja 

qualquer imprevisto que faça o processo parar por certo período, o atendimento da demanda 

ficará comprometido. 

Para exemplificar o cálculo do tempo de ciclo, tome-se um processo de usinagem em 

tornos no qual o torno 1 processa uma peça a cada 10 minutos e o torno 2 processa 1 peça a 

cada 8 minutos – obviamente, 10 e 8 minutos são os tempos de ciclo de cada torno para tal 

peça. Porém, o que interessa é saber de quanto em quanto tempo uma peça é processada pelo 

processo de usinagem e fica disponível para o processo seguinte. Dessa forma, uma das 

maneiras de se fazer o cálculo de forma a se chegar no resultado desejado seria: a cada 10 

minutos, sai 1 peça do torno 1 e 1,25 peças do torno 2, considerando que entre o minuto 8 e o 

minuto 10 o torno 2 realizou 25% do trabalho necessário para processar a segunda peça – é 

claro que não é possível retirar uma fração de peça de uma máquina, mas essa assunção é feita 

para efeito de cálculo. 
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Assim, tem-se que decorridos 10 minutos, foram feitas 2,25 peças. Como o tempo de 

ciclo é a taxa de saída de peças, precisa-se saber de quanto em quanto tempo sai 1 peça. Para 

isso, basta dividir 10 por 2,25, ou seja, tem-se que 1 peça sai a cada 4,44 minutos, ou 267 

segundos, aproximadamente. 

Outro uso do conceito de tempo de ciclo, também definido por Rother e Shook (1999), 

é o tempo em que um operador leva para percorrer todos os seus elementos de trabalho antes 

de repeti-los. 

 

 

2.2.7 Um exemplo sobre a diferença entre o enfoque tradicional de melhoria versus o 

enfoque da Produção Enxuta 

 

 

Uma vez apresentados em mais detalhes os desperdícios de um sistema de produção e 

as oportunidades de eliminá-los, vale a pena repetir a Figura 1, agora reproduzida na Figura 2, 

para maiores esclarecimentos através de um exemplo hipotético de enfoque de melhorias: 

 

Figura 2: Composição das atividades em uma companhia típica e o enfoque das 

melhorias 

Fonte: Adaptado de Hines e Taylor (2000) 



33 

 

A primeira linha da Figura 2 apresenta a distribuição das atividades, em função do 

tempo dispendido, em uma empresa tradicional. A parte em azul escuro representa as 

atividades que agregam valor (aproximadamente 5%) e a parte em azul claro representa a 

soma das atividades que não agregam valor, tanto as necessárias quanto as não necessárias 

(aproximadamente 95%). A segunda linha demonstra o tamanho das oportunidades de ganho 

a partir do enfoque tradicional de melhorias, o de melhorar as atividades que agregam valor. 

Por exemplo, usinar uma peça mais rapidamente. Nela, está representado um ganho nas 

atividades que agregam valor, segundo o enfoque tradicional, de, suponha-se, 50%. Já a 

terceira linha, representa as oportunidades de ganho a partir do enfoque da Produção Enxuta, 

o de eliminar ou reduzir ao máximo as atividades que não agregam valor. Por exemplo, 

produtos empilhados em pallets aguardando para serem processados. Nela está representado 

um ganho advindo da eliminação/redução dessas atividades, segundo o enfoque da Produção 

Enxuta, de, suponha-se, 50% também.  

Agora, feitas as suposições de ganho, iguais em porcentagem para os dois casos, o que 

é bastante plausível, basta compará-las para concluir qual das duas abordagens seria mais 

efetiva. A figura já destaca bem essa comparação, mas, além disso, vale a pena simulá-la 

matematicamente: o ganho de 50% nas atividades que agregam valor, 5%, representa um 

ganho global de aproximadamente 2,5%. Já um ganho de 50% nas atividades que não 

agregam valor, 95%, representa um ganho global de aproximadamente 47,5%.  

Mesmo que seja considerado que há possibilidades de ganho apenas nas atividades que 

não agregam valor e não são necessárias, 60% do total, têm-se como ganho global 

aproximadamente 30%. 

Além da grande diferença de impacto a partir do foco de atuação das melhorias, é 

interessante destacar a diferença entre os custos atrelados às duas abordagens. Para 

aperfeiçoar um processo de fabricação vigente já há anos, pode ser necessário investimento 

em Pesquisa e Desenvolvimento, compra de tecnologias, novas máquinas, ferramentas, 

dispositivos, entre outros custos financeiros possivelmente altos. Já para eliminar uma 

atividade que não agrega valor, muitas vezes, basta apenas executar a mesma tarefa de forma 

um pouco mais organizada e mais bem planejada. Para se ter um exemplo mais concreto, 

basta imaginar uma parte de um processo rotineiro, em uma empresa qualquer, que abranja 

tanto atividades que agregam valor quanto atividades que não agregam. Para exemplificar, 

imagine-se a seguinte situação: 

Certa peça é processada por uma máquina durante um período de 10 minutos. Em 

seguida, ela é retirada da máquina e aguarda ao seu lado, em um pallet, até que as outras 47 
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peças do mesmo lote sejam processadas também. Só então é que todo o lote de peças é 

movido para o próximo processo. Considerando um dia de trabalho com 8 horas úteis, a 

quantia de 48 peças vezes o tempo de 10 minutos por peça ocuparia todo o dia, assim, se este 

lote começasse a ser processado na manhã de hoje, ele seria transferido para o próximo 

processo apenas no final do dia de hoje, ou início do dia de amanhã. A fim de reduzir esse 

longo tempo de espera, duas abordagens são apresentadas e comparadas: 

1 – A abordagem tradicional, do enfoque nas atividades que agregam valor, sugeriria 

que fosse melhorado o processo de usinagem para que este passasse a ser realizado de forma 

mais rápida; 

2 – A abordagem da Produção Enxuta sugeriria que ao invés de investir na melhoria 

de processo de usinagem, fosse adotada a prática de trabalhar e transportar lotes menores, de, 

por exemplo, metade do tamanho original. Isso resultaria que a cada 4 horas, 24 peças 

trabalhadas fossem transportadas para o processo seguinte. 

Assim, em termos de custos e resultados das duas abordagens distintas ter-se-ia: 

Custos: 

1. A primeira abordagem requereria investimento em pesquisa, possível 

compra de novas máquinas, novas ferramentas, novas tecnologias, maior 

gasto de energia ou algo semelhante.  

2. A segunda abordagem requereria apenas a introdução de mais uma 

movimentação de peças entre os dois processos. 

 

Resultados: 

1. Da primeira abordagem, o resultado em termos de redução do tempo de 

espera, seria:  

48[unidades]*redução do processo[minutos/unidade] = tempo economizado 

2. Da segunda abordagem, o resultado em termos de redução do tempo de 

espera, seria: 

24[unidades]*tempo de processo[minutos/unidade] = tempo economizado 

 

Daí, igualando as parcelas de tempo economizado e realizando algumas passagens 

matemáticas simples, tem-se que a primeira abordagem precisaria gerar uma redução de 50% 

no tempo de processamento para se equiparar à segunda. Assim, fica óbvio que conseguir tal 

cifra melhorando o processo que agrega valor, como uma usinagem, por exemplo, é muito 

mais caro que trabalhar com lotes menores. 
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Do ponto de vista do cliente, que, neste caso, é o processo seguinte, qualquer um dos 

resultados seria satisfatório, em termos de tempo, pois, afinal, o cliente (processo seguinte) 

necessita de apenas uma peça para deixar de esperar e realizar seu trabalho, e não do lote todo 

de peças, na grande maioria dos casos. 

Uma das descobertas de Ohno, apresentadas na seção 2.1, a de que o capital de giro 

necessário diminuíra, é bem exemplificada nesse caso da redução do tamanho dos lotes. 

Imaginando que o fluxo de valor do tal produto seja composto por 10 processos em sequência, 

que trabalham com lotes iguais de 48 peças cada, que o fornecedor de matéria prima entrega 1 

lote desse tamanho todo início de dia e que assim que a última peça do lote é processada pelo 

último processo, o lote todo é vendido. Se houver apenas um lote de peças esperando antes de 

cada um dos processos, o que é muito raro, haverá 480 peças desse tipo todos os dias na 

empresa, porém, somente 48 serão vendidas ao final do dia. 

Pensando em termos financeiros, tem-se capital investido em forma de peças para que 

ao final do dia seja vendida uma quantidade dessas peças, gerando-se lucro para a empresa. 

Assim, fica claro como a quantidade de estoques influencia no capital de giro, no fluxo de 

caixa e na rentabilidade de um negócio. 

Portanto, optar pela abordagem dos lotes menores, além de liberar espaço na fábrica e 

facilitar o gerenciamento, traz benefícios financeiros. Porém, é claro que alguns outros fatores 

devem ser levados em conta quando se pensa em diminuir o tamanho dos lotes como, por 

exemplo, a necessidade e a dificuldade de se realizar setups, qual é o tipo de contenedor em 

que a peça será transportada, qual a distância desse transporte e quanto custa esse transporte.  

 

 

2.3 FERRAMENTAS DA PRODUÇÃO ENXUTA 

 

 

A fim de trabalhar pautado na abordagem da Produção Enxuta e minimizar ou 

eliminar as atividades que não agregam valor (NAV), pode-se tirar proveito de diversas 

ferramentas. Tradicionalmente, têm-se oito delas como sendo as principais. Esta seção 

apresentará cada uma delas. 
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2.3.1 Mapa do fluxo de valor (MFV) 

 

 

O mapa do fluxo de valor (MFV) é uma das bases para a implementação de melhorias 

lean. Rother e Shook (1999) consideram essa ferramenta como uma das mais valiosas dentro 

do rol de ferramentas comumente utilizadas pelos adeptos do pensamento enxuto. Os 

principais motivos para isso são: 

I. Utiliza uma linguagem comum e unificada para representar processos 

produtivos, fluxos de informação, materiais, consumo, etc.; 

II. Foca a relação entre os diversos processos e não cada processo 

individualmente; 

III. Ajuda a enxergar além dos desperdícios, evidenciando as fontes que os 

causam; 

IV. Fornece a visão da relação entre o fluxo de material e o fluxo de 

informação; 

V. Facilita a abordagem sistêmica para melhorias. 

 

O Mapeamento do Fluxo de Valor permite às empresas enxergar os seus desperdícios, 

servindo como direcionador de esforços de melhoria. Assim, é possível focar em melhorias 

que trarão impacto significativo ao fluxo de valor, evitando dispersar em melhorias pontuais, 

com pequeno resultado e pouca sustentação no longo prazo (ROTHER; SHOOK, 1999). Essa 

ferramenta é utilizada para representar visualmente cada processo no fluxo de material e de 

informação. Desde a chegada da matéria prima, do fornecedor, passando por todo o processo 

produtivo onde é gradualmente transformada, até a expedição para o cliente na forma de 

produto acabado, e também, por outro lado, desde a chegada da informação através do pedido 

do cliente, passando pelos sistemas, estrutura e procedimentos da empresa para tratamento de 

pedidos e programação da produção, até a saída da informação na forma de pedido de compra 

de matéria prima. A partir dessa representação visual é possível identificar os grandes focos 

de desperdícios e atuar neles. 

Recomenda-se que cada MFV represente uma família de produtos. Uma forma de 

fazê-lo é agrupar aqueles produtos que passam por processos semelhantes, ou, simplesmente, 

elaborar o mapa para um único produto. Através disso, deve ser possível representar de forma 
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visual os processos do fluxo de material e de informação e, consequentemente, enxergar as 

fontes de desperdícios. (STEFANELLI, 2007) 

Seguindo a metodologia sugerida por Rother e Shook (1999), em “Aprendendo a 

Enxergar”, deve-se, primeiro, elaborar um Mapa de Fluxo de Valor da situação atual para que 

o fluxo possa ser representado e entendido por completo, assim como seus problemas. Então, 

a partir dele deve ser elaborada uma situação futura, na qual atividades que não agregam valor 

ao produto/serviço são eliminadas ou reduzidas. Para representar essa situação alvo, é gerado 

o Mapa de Fluxo de Valor da Situação Futura e um plano de ação é elaborado para 

transformar a situação atual nessa futura. 

A Figura 3 apresenta um exemplo didático de um MFV atual: 

 

 

Figura 3: Mapa de Fluxo de Valor de um estado atual 

Fonte: Adaptado de Rother e Shook, 1999 

 

Nesse exemplo de mapa de fluxo de valor da situação atual, pode-se ver os fluxos de 

informações e de materiais. 

Em cima, da direita para a esquerda, fica o fluxo de informações que vai do cliente 

para a fábrica em questão, na forma de pedidos de produtos acabados e da fábrica para seus 

fornecedores na forma de pedidos de compra de matéria prima. Além disso, no fluxo de 

informações, há a programação da produção, que sai do PCP da fábrica e vai até cada um dos 

processos produtivos. 
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Em baixo, fica o fluxo de matérias, que se inicia no estoque de matéria prima, o 

primeiro triângulo da esquerda, e vai passando por cada um dos processos produtivos, 

representados por cada uma das caixas, da esquerda para a direita. Entre cada caixa, está 

representado o estoque de produtos em processo, que são produtos que já passaram pelas 

caixas (processos) à sua esquerda, mas ainda não passaram pelos processos à sua direita. Em 

baixo de cada processo há um quadro de informações sobre ele, que contém, por exemplo, a 

quantidade de turnos que este processo opera, se ele é dedicado à família de produtos em 

questão ou se é compartilhado, o tempo de ciclo, o tempo de troca, ou setup, entre outras 

informações. Costumeiramente, são os materiais que passam pelas caixas de processo, porém, 

quando se representa um fluxo de informações, o que passa pelas caixas são documentos e 

outras formas de informação e, quando se representa um fluxo de valor de um serviço, quem 

anda de uma caixa para outra é o objeto que está sendo transformado pelo serviço. No caso de 

serviços de saúde, quem anda pelos processos são os próprios clientes, ou pacientes. 

Os estoques, representados pelos triângulos, são convertidos em dias de produção para 

que se possa calcular o lead time. Essa conta é simples, ela é baseada na demanda de cada 

item, como no exemplo a seguir: se são demandados 10 produtos por dia, um estoque de 20 

produtos equivale a dois dias. Dessa forma, é possível somar-se os tempos de processamento 

com os tempos em que os produtos ficam esperando na forma de estoque para se chegar ao 

tempo total de atravessamento, ou lead time, de um produto. Ou seja, quanto tempo leva para 

a matéria prima sair da fábrica na forma de produto acabado. 

Além desses fluxos, o MFV contém dados sobre a demanda do cliente, o fornecimento 

de materiais, as frequências de entrega e a linha de lead time, que fica na parte mais inferior 

do mapa e representa os tempos de agregação de valor e de não agregação de valor. Em 

adição, podem ser representados alguns outros detalhes que possam vir a ser relevantes para o 

bom entendimento do fluxo de valor. 
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2.3.2 Fluxo contínuo 

 

 

Como visto nos cinco princípios da Produção Enxuta, após se identificar o que é valor 

para o cliente e definir o fluxo de valor, o ideal é introduzir fluxo contínuo onde for possível 

para fazer os processos fluírem de forma suave. O fluxo contínuo pode ser entendido como o 

ato de produzir e movimentar apenas o que o processo seguinte necessita, na quantidade e no 

momento certo, sem interrupções entre as etapas (NAZARENO, 2008).  

Idealmente, deve-se produzir apenas uma peça de cada vez. Também chamado de 

fluxo de uma peça ou fluxo de uma só peça (one-piece flow), o fluxo contínuo pode ser 

realizado tanto em linhas de produção ou montagem quanto em células manuais ou 

automáticas (ROTHER; HARRIS, 2002). 

A Figura 4, apresentada a seguir, demonstra como a maior parte das empresas projeta 

seus processos, a produção em grandes lotes, ilustrada pelas “ilhas isoladas” e o que é pregado 

pelo Lean, a diminuição do tamanho dos lotes até se chegar ao lote unitário, ou “fluxo 

contínuo”: 

 

Figura 4: Processamento em lotes e em fluxo contínuo 

Fonte: Adaptado de Rother e Shook, 1999 
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Diferentemente do processamento em lotes, esse conceito garante que o primeiro 

produto que chega seja o primeiro a sair, ou seja, que respeite a sistemática FIFO (First In 

First Out). O fluxo unitário permite que vários dos sete desperdícios sejam evitados, 

principalmente a superprodução, que é o mais nocivo deles, segundo Ohno (1996). Assim, 

tem-se, também, diminuição na movimentação, espera, transporte, estoques intermediários e 

até mesmo na quantidade de defeitos. 

 

 

2.3.3 Produção Puxada 

 

 

O surgimento da Produção Puxada veio, de acordo com Liker (2005)
3
 apud Nazareno 

(2008), como compromisso entre o ideal do fluxo unitário de peças e o sistema empurrado. 

Foi assim que Taiichi Ohno decidiu criar pequenos “armazéns” de peças entre operações para 

controlar os estoques. Dessa forma, caso o cliente, ou processo seguinte, consuma peças, elas 

serão repostas e, caso não as consuma, a superprodução fica limitada à pequena quantidade de 

peças na prateleira. 

Almeida (2006) define produção puxada como sendo a criação de um sistema de 

produção em que cada etapa do processo deve produzir um bem ou serviço quando um 

processo posterior ou o cliente final o solicite. O principal objetivo da Produção Puxada é 

eliminar a necessidade de programação realizada em cima de previsões, baseando-se apenas 

na demanda real. Aqui, mais uma vez, visa-se eliminar potenciais desperdícios, 

principalmente, a superprodução.  

Para Rother e Shook (1999), na implantação de Produção Puxada também é 

importante respeitar a sistemática FIFO para manter a precisão na produção e na sequência de 

movimentação de materiais, garantindo que a primeira peça a entrar em um processo ou local 

                                                 
3
 LIKER, J. K. (2005) O Modelo Toyota: 14 princípios de gestão do maior fabricante do mundo. Tradução de 

Lene Belon Ribeiro. Porto Alegre, Bookman 
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de armazenamento também seja a primeira a sair. Dessa forma, assegura-se que as peças 

armazenadas não sofram obsolescência e que os defeitos não sejam mascarados pelo estoque. 

 

 

2.3.4 5S 

 

 

O 5S é uma técnica que tem como principal objetivo organizar o local de trabalho 

visando aumentar a produtividade e diminuir desperdícios e, segundo Saia (2009), possui 

grande visibilidade e participação. Essa técnica é uma das bases para a implantação de 

conceitos da Produção Enxuta e, sem ela, há grandes dificuldades em se sustentar as 

melhorias implementadas. O nome 5S foi criado no Japão e vem de 5 expressões japonesas: 

Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke. O nome foi adaptado para o ocidente através do uso 

de cinco sensos, que, seguindo a mesma ordem, são: o senso de utilização, o senso de 

ordenação, o senso de limpeza, o senso de padronização e o senso de autodisciplina. 

A seguir, cada um deles é definido, segundo Ribeiro (2006): 

 

1
o
 S – Senso de utilização (Seiri): 

O objetivo desse primeiro senso é eliminar itens que não são necessários. Para isso, é 

feita uma análise de tudo que há no local de trabalho para que se classifique entre necessário 

ou não necessário de acordo com o trabalho a ser realizado. É muito comum encontrar em 

postos de trabalho ferramentas que não são necessárias para se realizar a operação, 

ferramentas que eventualmente foram utilizadas para um reparo e deixadas no posto de 

trabalho, dispositivos quebrados ou antiquados, matéria prima excedente, produtos 

defeituosos ou refugados, assim como itens pessoais, sujeira, restos, documentos velhos e 

outras coisas que não fazem parte da rotina ideal do posto de trabalho. Nessa fase, é comum 

identificar o que não é utilizado e guardar todos esses itens em um local separado e longe do 
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posto de trabalho, até que se verifique se a classificação foi feita corretamente. É uma espécie 

de quarentena.  

Algumas vezes, há grande resistência por parte dos colaboradores em admitir o não 

uso daquilo que não é essencial para seu trabalho, muitas vezes isso acontece porque algumas 

pessoas sentem-se mais seguras tendo em seu poder várias ferramentas. 

 

2
o
 S – Senso de Ordenação (Seiton): 

Depois de feita a separação entre o que é realmente necessário e o que pode ser 

descartado, deve-se organizar o que é necessário de forma a eliminar desperdícios e aumentar 

a produtividade. Isso é conseguido definindo-se e organizando-se os itens em suas melhores 

posições para garantir uma fácil localização e um fácil acesso a todos que precisam utilizá-los, 

criando uma forma para mantê-los organizados e também uma forma para que as pessoas 

percebam facilmente quando algum item está fora de lugar. Também é importante criar 

indicadores para monitorar a situação. Nessa fase é importante que haja um lugar para cada 

coisa e que cada coisa esteja em seu lugar (HOMINISS CONSULTING, 2011 a). 

 

3
o
 S – Senso de Limpeza (Seiso): 

O terceiro senso é o senso de limpeza e ele vai bem além do que o seu nome sugere. 

Este senso preza pela conservação do local de trabalho, ele deve estar limpo para que torne o 

trabalho agradável e prazeroso. Mas, além disso, ele prega que essa limpeza deve ser feita 

mais a fundo entre o operador, o local de trabalho e seus instrumentos. Este senso enxerga 

limpeza como sendo o estado de conservação dos instrumentos e local de trabalho. Isso quer 

dizer que o trabalhador deve manter sempre uma profunda organização, limpeza e 

manutenção do seu local de trabalho. Isso é feito através de reparos, aferições, calibrações e 

quaisquer outros tipos de manutenção, para que tudo esteja sempre nas melhores condições 

possíveis de uso. Por fim, é importante, também, que todas as fontes de sujeira não inerentes 

ao trabalho sejam eliminadas, não basta organizar e limpar o local de trabalho sabendo que 

em poucas horas, ou dias, ele estará sujo novamente. Tomando como exemplo uma máquina 

que pinga óleo no chão, este senso diz que não basta limpar o óleo do chão, mas que é 

necessário reparar a máquina a fim de que o gotejamento seja eliminado. 
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4
o
 S – Senso de Padronização (Seiketsu): 

O quarto senso tem como principal objetivo a manutenção dos três primeiros, ele diz 

que é necessário que se estabeleçam padrões a respeito dos aspectos definidos anteriormente 

para que se possa fazer o devido controle da situação, para que haja sustentabilidade daquilo 

que foi estabelecido anteriormente. 

É possível realizar essa padronização através da documentação das condições a serem 

controladas. Tal documentação deve ser escrita de forma clara e não ambígua, assim como, se 

possível, conter fotos para favorecer a gestão visual dos padrões. 

 

5
o
 S – Senso de Autodisciplina (Shitsuke): 

Essa fase preza pela melhoria contínua, a autodisciplina que esse senso incentiva é 

alcançada através da manutenção dos outros sensos, principalmente quanto a seguir aquilo 

que se definiu como padrão no senso anterior. 

Para que isso aconteça efetivamente, é interessante que se criem sistemas de controle 

em cima das novas regras a serem seguidas. Esses sistemas devem possuir, segundo 

Saia (2009), as funções de medir e monitorar essas novas regras e práticas para que se consiga 

saber quando os resultados estão fora do esperado e, assim, não se desperdice todo o trabalho 

desenvolvido até essa fase. 

 

É muito importante que o 5S seja aplicado seguindo-se essa ordem cronológica e que 

nenhuma etapa seja menosprezada, caso contrário, dificilmente haverá sustentabilidade da 

melhoria. Muitas empresas, principalmente aquelas focadas apenas nas ferramentas do Lean 

em detrimento da filosofia de longo prazo, aplicam os três primeiros sensos na ânsia de 

realizar melhorias, mas pecam na aplicação do quarto e do quinto senso. Como resultado, elas 

veem as melhorias deixarem de serem seguidas, dia após dia, até que o estado anterior volte a 

ser a forma como se trabalha. 

Os principais benefícios do 5S, segundo Corrêa e Corrêa (2006), são: 

 Maior motivação e empenho do trabalhador, devido a uma melhoria das 

condições do ambiente de trabalho; 



44 

 

 Menor índice de acidentes, devido à limpeza e à organização do ambiente de 

trabalho;  

 Maior produtividade, proporcionada pela organização e padronização. 

 

 

2.3.5 Trabalho padronizado 

 

 

Segundo o Lean Institute Brasil (2011), um elemento fundamental do Sistema Toyota 

é o Trabalho Padronizado (TP). Sem a devida padronização das atividades e disciplina para 

segui-las, qualquer melhoria estará sujeita a retrocessos. 

A sequência das atividades, o tempo esperado para a execução de cada uma delas e o 

estoque padrão em processo são as variáveis fundamentais a serem combinadas, para que o 

takt time seja atendido e o fluxo contínuo garantido através de um conjunto de processos. 

Ainda, de acordo com Almeida (2006), o trabalho padrão tem como característica o 

estudo do trabalho de um operador para se desenvolver procedimentos baseados na taxa em 

que os produtos devem ser produzidos para atender a demanda dos clientes, a sequência exata 

em que o operador deve realizar suas tarefas para atender a esta taxa e na avaliação da 

quantidade de estoque em processo que se pode ter neste conjunto de atividades. 

Alguns dos benefícios que o trabalho padronizado proporciona, segundo o Lean 

Institute Brasil (2011), são: 

a) operacionalizar o verdadeiro fluxo contínuo; 

b) identificar e eliminar desperdícios; 

c) estabilizar as operações, garantindo qualidade, produtividade e segurança no 

trabalho; 

d) aumentar a consciência a respeito do papel da padronização para o efetivo 

aprendizado organizacional; 
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e) canalizar o potencial criativo das pessoas que executam o trabalho de modo 

a construir conhecimento ao longo do tempo. 

 

 

2.3.6 Redução dos tempos de setup (SMED) 

 

 

O tempo de setup é definido por Kannenberg (1994)
4
 apud Souza, R. (2009) como 

sendo a soma de todos os tempos de todas as atividades que ocorrem a partir do momento em 

que a produção de um item “A” é finalizada até o momento em que a primeira peça do item 

“B” com qualidade seja produzida. A Figura 5, apresentada a seguir, exemplifica essa 

definição: 

 

Figura 5: Exemplificação das atividades que compõem o tempo de setup 

Fonte: HOMINISS CONSULTING, 2011 a 

 

Como descrito no surgimento da Produção Enxuta, a técnica de Troca Rápida de 

Ferramentas foi uma consequência da necessidade de se produzir menores lotes. Inicialmente 

desenvolvido por Taiichi Ohno e, mais tarde, consolidada por Shingeo Shingo em 1983 em 

uma versão japonesa do livro posteriormente traduzido para o inglês como “A Revolution in 

                                                 
4
 KANNENBERG, G. (1994). Proposta de Sistemática para Implantação de Troca Rápida de Ferramentas. Porto 

Alegre. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção). Escola de Engenharia, Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia de Produção, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1994. 
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Manufacturing: The SMED System”. O objetivo do SMED é realizar todo o processo de setup 

em apenas um dígito de minuto, ou seja, num tempo inferior a dez minutos. (SHINGO, 1985) 

Qualquer processo de setup é composto por etapas nas quais a máquina precisa parar 

de trabalhar (setup interno) e etapas nas quais não é preciso paralisar a máquina (setup 

externo). Por exemplo, trocar a ferramenta e buscar a nova ferramenta, respectivamente. O 

maior problema das empresas, em relação aos processos de setup, é que dificilmente esses 

dois tipos de atividades são feitos nos momentos adequados. Geralmente, todas as etapas são 

feitas com a máquina parada.  

Dessa forma, o primeiro passo do SMED é explicitar quais atividades são internas e 

quais são externas e passar a respeitar essa divisão no momento do setup. Estudos mostram 

que apenas essa divisão de atividades já é capaz de reduzir de 30 a 50% do tempo gasto com a 

máquina parada. 

O segundo passo do SMED é transformar etapas do setup interno em setup externo, 

para assim reduzir-se ainda mais o tempo gasto com a máquina parada. Estima-se que essa 

etapa consiga reduzir algo em torno de 10 a 30% do tempo gasto com setup.  

É importante observar o fato de que essas técnicas visam reduzir os tempos de troca 

com os menores custos possíveis. A atividade de separar as atividades internas das externas, 

geralmente, não acarreta nenhum custo. Já a segunda etapa pode começar com atividades que 

não possuem custos financeiros, porém, com o avanço das práticas de setup, investimentos em 

novos dispositivos e ferramentas provavelmente serão necessários para que os ganhos 

continuem a aparecer. 

 

 

2.3.7 Manutenção Produtiva total 

 

 

Essa ferramenta consiste em realizar manutenções sistematicamente nos equipamentos 

para mantê-los sempre operantes, minimizando assim as interrupções no processo. Busca a 
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máxima eficiência do sistema de produção e maximiza o ciclo total de vida útil dos 

equipamentos (CORRÊA e CORRÊA, 2006). 

O objetivo do TPM (Total Productive Maintenance, ou Manutenção Produtiva Total) é 

fazer com que as máquina estejam sempre em boas condições de operação quando forem 

solicitadas. O indicador que mede isso recebe o nome de Índice de Eficiência Global de 

Equipamentos, ou OEE, na sigla em inglês para Overall Equipment Effectiveness. Esse 

indicador é o resultado da multiplicação de três fatores: Disponibilidade, Performance e 

Qualidade. 

Para início de cálculo, deve-se retirar do tempo total disponível todas as paradas de 

máquina planejadas, como, por exemplo, manutenção preventiva. Assim, tem-se o Tempo de 

Produção Planejado. Desse tempo, deve-se tirar o tempo consumido por quebras, setups e 

ajustes para se chegar ao tempo de Operação e calcular o fator Disponibilidade. Daí, deve-se 

separar os tempos perdidos por conta de pequenas paradas e perdas de velocidade para se 

chegar ao tempo efetivo de operação e calcular o fator Performance. Então, deve-se separar as 

perdas causadas por defeitos, retrabalhos e rodadas de teste no início da produção para se 

chegar ao tempo produtivo e calcular o fator Qualidade. A Figura 6 mostra como é feito cada 

um desses cálculos: 

 

Figura 6: Cálculo do índice OEE 

Fonte: Adaptado de CHAVES, 2007 

De acordo com Bresciani (2009), empresas que não fazem uso das práticas do TPM 

possuem um OEE entre 50% e 70%. Isso é um indício de que a capacidade produtiva 

instalada da fábrica está sendo subutilizada. Percebe-se, também, que essas empresas não 

possuem o conhecimento desse fato, levando-as a frequentes planejamentos e programações 

incorretos, sendo que na maioria dos casos surge a necessidade de investir em máquinas, já 

que surgem certos “gargalos” na fábrica.  
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A Manutenção Produtiva Total é um dos tópicos mais extensos dentre as ferramentas 

do Lean. Ele consiste de oito pilares e, Almeida (2006) enfatiza que o principal deles é a 

Manutenção Autônoma, que visa envolver o operador na manutenção da máquina. Para isso, 

eles devem ser capacitados para promoverem atividades rotineiras de manutenção.  

Deste modo o TPM tem como forte propósito a capacitação das pessoas envolvidas na 

produção tornando-as mais multifuncionais e flexíveis, mudanças que podem garantir altos 

níveis de produtividade e qualidade sem desperdícios. 

 

 

2.3.8 Sistemas a prova de erros (Poka-Yoke) 

 

 

Segundo Martins (2009), Poka-Yokes, ou sistemas a prova de erros, permitem a 

detecção de anormalidades e fornecem feedback imediato, para que a causa-raiz do problema 

possa ser descoberta e impedida de ocorrer novamente. Para isso, esses sistemas necessitam 

possuir duas funções: permitir que sejam realizadas 100% de inspeções e fornecer feedback 

imediato se surgirem anormalidades no processo. 

Esses sistemas surgiram a partir de um conceito desenvolvido por Sakichi Toyoda, 

fundador do grupo Toyota, denominado Jidoka. Esse termo é de origem japonesa e vem da 

adição de um radical que representa o ser humano à palavra automação. Essa mudança foi 

traduzida como autonomação, ou seja, automação com toque humano (BAUDIN, 2007
5
 apud 

MARTINS, 2009). 

Sakichi desenvolveu esse conceito quando trabalhava na fabricação de teares, os 

primeiros produtos do grupo Toyota. O primeiro sistema a prova de erros que ele desenvolveu 

foi um dispositivo que fazia com que um tear automotriz parasse de tecer quando um fio se 

rompia. Esse dispositivo aumentou em muito a qualidade dos produtos, uma vez que a 

detecção de uma falha fazia a produção parar, não deixando que produtos defeituosos 

                                                 
5
 BAUDIN, M (2007). Working with Machines: The nuts and bolts of lean operations with Jidoka. New York: 

Productivty Press. 
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continuassem a ser produzidos. Outro benefício indireto de sistemas a prova de erros, junto 

com algumas outras formas de automatização, segundo Martins (2009), é que a atenção do 

operador só era necessária quando a máquina indicasse alguma anormalidade, o que tornou o 

trabalho mais interessante.  

Posteriormente, Ohno adaptou e aplicou esse conceito nos processos de produção de 

veículos. Isso fez com que os equipamentos da Toyota parassem constantemente quando um 

erro era encontrado. À primeira vista, pode parecer um absurdo fazer com que um 

equipamento pare de produzir caso haja qualquer defeito no processo, pois, realmente, a 

produtividade será menor assim. Porém, quando o equipamento para logo que ocorre um 

problema, fica mais fácil identificar qual foi a causa-raiz daquele problema. Assim, conforme 

as causas-raiz das paradas eram identificadas e eliminadas, o número de paradas e, 

consequentemente, de defeitos diminuía significativamente. Com isso, a Toyota possui 

valores próximos de 100% de disponibilidade operacional de seus equipamentos, ou seja, o 

equipamento funciona adequadamente quando solicitado. 

 

 

2.4 METODOLOGIAS PARA A GESTÃO DE MUDANÇA E GESTÃO DA 

MELHORIA CONTÍNUA 

 

 

Mudanças organizacionais ajudam companhias a se adaptar às mudanças de condições 

em seus ambientes, a obter incremento na competitividade e se posicionar melhor para o 

futuro (RENTES, 2000). 

Naturalmente, só ocorre melhoria se houver alguma mudança, portanto, tão importante 

quanto a melhoria em si, é esse processo de mudança organizacional no qual ela está contida. 

É ele que, quando bem gerido, aumentará, em muito, a chance de sucesso e sustentação da 

melhoria. Com isso em vista, esta seção apresenta a metodologia DMAIC para a gestão do 

processo de melhoria e o Evento Kaizen como forma de implementação de melhorias. 
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2.4.1 A metodologia DMAIC como modelo para a gestão da melhoria contínua 

 

 

Uma grande barreira que os projetos de melhoria encontram muitas vezes na fase de 

implementação é a cultural, advinda dos costumes organizacionais e das pessoas que 

trabalham na organização. O processo de transformação é constituído de uma somatória de 

incertezas, assim para ser bem sucedida, é necessária a construção mútua de confiança. Desse 

modo, o processo de gestão da mudança se torna muito importante para que o 

desenvolvimento da transformação caminhe como o esperado e para que as pessoas não 

abandonem os seus objetivos. (RENTES, 2000) 

Uma metodologia para a gestão de mudança é o DMAIC, que se originou junto ao Seis 

Sigma, um conjunto de boas práticas da qualidade que visa melhorar sistematicamente os 

processos, reduzindo suas variabilidades, de forma a eliminar os defeitos e falhas nos 

produtos ou serviços (LINDERMAN, 2003). DMAIC é um acrônimo, em inglês, para cada 

uma das etapas deste ciclo, que são: Define, Measure, Analyse, Improve e Control. Tanto o 

DMAIC quanto o Seis Sigma surgiram na Motorola, na década de 80, com o objetivo de se 

atingir altos níveis de qualidade para se destacar no cenário competitivo. O DMAIC, assim 

como outras metodologias, é inspirado no ciclo de Deming, ou PDCA (Plan – Do – Check – 

Act), e serve para conduzir projetos de melhoria. Com isso em vista, a Hominiss Consulting 

propõe a introdução dessa metodologia na implantação de projetos Lean, que tem por 

princípio a melhoria contínua. Segundo Hahn (2000), cada etapa da metodologia pode ser 

traduzida em ações que seguem uma ordem cronológica. A Hominiss Consulting adaptou 

cada uma das etapas desse método para a condução de melhorias Lean, algumas das ações 

propostas pela consultoria para cada uma das etapas serão citadas a seguir: 

D – Define: Nessa etapa acontece a definição do problema, do escopo do projeto, 

assim como objetivos, calendário e outras diretrizes, levando-se em conta a demanda do 

cliente e o que é valor para ele. O propósito da fase Define é possibilitar que o time clarifique 

os objetivos e refine seu entendimento sobre o valor potencial de um projeto (GEORGE, 

2002). 

M – Measure: Nessa etapa é realizada toda a coleta de dados da situação atual, como o 

processo a ser melhorado funciona, quais variáveis devem ser consideradas na análise, o que 

há de insatisfatório atualmente, em resumo, é levantado um panorama geral da situação atual 
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com dados relevantes para o projeto da situação futura. Segundo George (2002), o propósito 

desta fase é coletar dados que descrevam a natureza e a extensão do problema. 

A – Analyse: Nessa etapa devem-se analisar, a fundo, todos os dados levantados na 

etapa anterior, identificando as relações de causa e efeito e sempre tentando chegar à(s) 

causa(s)-raiz do(s) problema(s). No caso do Lean, a ferramenta comumente utilizada, tanto 

para mapear o estado atual quanto para projetar o estado futuro, é o Mapeamento do Fluxo de 

Valor (MFV).  

I – Improve: Nesta fase ocorre a implantação dos projetos para a melhoria do fluxo em 

questão, a partir do MFV do estado futuro desenvolvido na fase anterior. De acordo com 

George (2002), nesse momento a equipe deve deixar de pensar amplamente e se focar em 

soluções práticas para resolver os problemas identificados. É importante também, nesta fase, 

depois de realizadas as melhorias, se certificar de que o novo processo seja padronizado e se 

torne o novo padrão de trabalho. Vale ressaltar aqui que não se deve entender padrão como 

algo que engesse o processo, dificultando o processo de melhoria, mas sim, como a base para 

futuras melhorias. Não é possível melhorar consistentemente um processo a menos que ele 

esteja padronizado.  

É o padrão, também, que serve de base para avaliação quanto ao modo como o 

processo é executado. Deve-se entender como padrão o “estado da arte” daquele processo, ou 

seja, a melhor forma de executá-lo que pode ser replicada naquele momento.  

C – Control: Esta fase é muito importante para a sustentabilidade da melhoria 

implantada. Aqui, deve-se fazer o uso de ferramentas de controle para garantir que o que foi 

projetado esteja sendo realizado e que as consequências estejam dentro do esperado. Nesta 

fase, é uma boa prática o uso de ferramentas como gráficos de controle, apontamento de 

produção, levantamento e registro de problemas ocorridos e suas causas, elaboração de 

gráficos de Pareto para identificação de problemas recorrentes e que merecem atenção, 

checklists de sustentabilidade, entre outras ferramentas. O objetivo aqui é garantir que os 

ganhos conseguidos serão preservados até que, e somente se, novos conhecimentos e dados 

mostrem que existe uma forma ainda melhor de operar tal processo. (GEORGE, 2002) 

Analisando-se as ações propostas para cada etapa da metodologia, vê-se que o 

DMAIC é uma metodologia que contempla bem a gestão de projetos de melhoria contínua. 

Segundo Rechulski e Carvalho (2004), a metodologia DMAIC não é um ciclo, pois ela não 
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retorna a uma fase já completada, ela inicia sempre uma fase mais avançada, dando sequência 

ao processo de melhoria contínua, conforme mostra a Figura 7 apresentada a seguir: 

 

Figura 7: Metodologia DMAIC e sua abordagem em ciclos sucessivos 

Fonte: HOMINISS CONSULTING, 2011 a 

 

O primeiro ciclo de melhoria está representado pela forma vermelha, que se inicia no 

centro da figura, na etapa Define, e passa por todas as demais etapas, até acabar na etapa 

Control. Em seguida, o próximo ciclo está representado pela forma laranja escuro, e se inicia 

no ponto onde o primeiro ciclo terminou, seguindo a mesma sequência. Assim, 

sucessivamente, um ciclo sempre se inicia onde o ciclo passado termina, porém, sempre num 

ponto mais avançado do que aquele onde o ciclo passado começou. 

Dessa forma, pode-se concluir que a adaptação do DMAIC para a gestão de projetos 

de melhoria Lean foi bastante interessante, pois contempla todas as fases necessárias para 

uma boa implementação, desde a análise do problema, passando pelo desenvolvimento das 

soluções e, por fim, chegando à fase de sustentar as melhorias. Além disso, como um ciclo 

sempre termina com suas melhorias agregadas ao estado anterior, o próximo ciclo sempre 

começará num ponto mais avançado, garantindo a melhoria contínua. 
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2.4.2 O Evento Kaizen como forma de implementar melhorias 

 

 

O Evento Kaizen é uma forma de se implementar melhorias seguindo as diretrizes 

sugeridas pela Toyota para a gestão de mudanças – planejamento exaustivo e rápida 

implementação (LIKER, 2005). O termo Kaizen tem origem japonesa e pode ser entendido 

como “mudança para melhor”, “mudança boa” ou “melhoria contínua”. O Evento Kaizen 

recebe esse nome, pois é justamente quando as melhorias planejadas são rapidamente 

implementadas.  

O evento tem, geralmente, duração de uma semana, iniciando-se na segunda-feira pela 

manhã e se estendendo até sexta-feira pela manhã, seguido de uma comemoração dos 

resultados obtidos. Seu cronograma padrão é o seguinte (HOMINISS CONSULTING, 2011 

a):  

Segunda-feira, manhã: Abertura do evento com a presença dos patrocinadores e 

autoridades que apoiam o projeto financeira e politicamente e todos os demais membros da 

equipe que desenvolverá as atividades ao longo da semana. Na abertura são apresentados 

rapidamente os problemas encontrados na situação atual e os objetivos do evento. 

Segunda-feira, tarde: Apresentação mais aprofundada dos problemas a serem 

resolvidos e rápido treinamento nos conceitos básicos da Produção Enxuta para aqueles que 

farão parte da equipe de trabalho ou que terão seu trabalho afetado pelo evento. 

Terça e quarta-feira: Desenvolvimento das atividades operacionais, desde a adaptação 

do projeto da situação futura com o auxílio dos colaboradores até a implementação das 

mudanças para alcançá-la.  

Quinta-feira: Teste das novas condições e padrões de trabalho para medição e 

verificação dos resultados obtidos, padronização da nova forma de trabalho e treinamento de 

todos os envolvidos nesse novo padrão de trabalho. 

Sexta-feira, manhã: Fechamento do evento, novamente com a presença dos membros 

da equipe e dos apoiadores financeiros e políticos do projeto. No fechamento são 

apresentados os resultados conseguidos, os novos padrões adotados, os problemas 
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solucionados e, por fim, é feita uma ronda na fábrica, contemplando os locais que sofreram 

alguma mudança. 

Sexta-feira, tarde: Após o encerramento do evento, ocorre a celebração dos resultados 

conseguidos após a dura semana de trabalho. Essa comemoração, geralmente, acontece em 

um almoço no qual todos os envolvidos no trabalho participam. Após o almoço, os envolvidos 

têm a tarde livre para descansar. 

É muito importante ressaltar alguns pontos referentes à definição da equipe que 

participará do Evento Kaizen e sua atuação ao longo da semana (HOMINISS CONSULTING, 

2011 a): 

a) é aconselhável reunir uma equipe de 5 a 8 pessoas, sendo ela composta tanto 

por pessoas que conhecem bem a área ou processos que serão trabalhados 

no evento quanto por pessoas que não têm ligação nenhuma com os 

mesmos, para que se possa ter, de um lado, a experiência e o conhecimento 

de quem tem vivência na área e, de outro, a mente aberta e não viciada de 

quem trabalha em outros setores da empresa. É bastante válido realmente 

misturar pessoas diferentes nesse momento, como por exemplo, trazer 

colaboradores que trabalham com recursos humanos para trabalhar em um 

projeto de melhoria de alguma área produtiva; 

b) a equipe participante do evento deve ter dedicação exclusiva ao longo da 

semana. Ou seja, naquela semana as pessoas da equipe devem esquecer seus 

trabalhos de rotina e se dedicar somente às atividades de melhoria; 

c) a equipe do Kaizen deve ter prioridade no uso de recursos e na obtenção de 

informações. Isso significa que se, por exemplo, um recurso necessário para 

a produção precisa ser utilizado pela equipe, a prioridade é da equipe, assim 

como um colaborador deve dar prioridade no fornecimento de informações 

para a equipe de trabalho em detrimento da realização de suas atividades 

rotineiras 

 

Tendo isso como base, é importante enfatizar que, ao se definir o escopo de um 

Evento Kaizen, deve-se fazê-lo de forma a estabelecer metas alcançáveis, porém, que 

demandem bastante esforço da equipe envolvida. Dessa forma, todos os participantes do 

evento, e também aqueles que presenciarem as mudanças em suas áreas, darão maior 
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importância para os novos padrões estabelecidos, fazendo com que a sustentabilidade das 

mudanças seja fortalecida. 

Outro ponto muito importante para o sucesso do evento é garantir que a alta gerência 

apoie essa iniciativa. Esse apoio deve se dar financeiramente, demonstrando importância na 

cessão de recursos, mesmo quando pouco significativos, e, politicamente, sustentando a 

iniciativa – algumas vezes participando dela –, e defendendo as devidas prioridades que a 

equipe deve ter perante o restante da empresa, conforme apresentado anteriormente. 

Uma vantagem dessa aproximação entre alta gerência e demais colaboradores através 

do Evento Kaizen é, segundo Araújo e Rentes (2006)
6
 apud Stefanelli (2010), “que diretores e 

gerentes têm percebido o grande desperdício de talento e ideias, que agora encontram espaço 

para serem colocados em prática”. 

 

 

2.5 LEAN HEALTHCARE: A EVOLUÇÃO DO LEAN MANUFACTURING PARA A 

GESTÃO HOSPITALAR 

 

 

Esta seção se destina a apresentar uma breve evolução dos conceitos do Lean 

Manufacturing até o surgimento do Lean healthcare como alternativa à gestão tradicional de 

hospitais, mostrar como caminha a disseminação de tais práticas no Brasil e explicar algumas 

vantagens da aplicação destes conceitos tanto para hospitais quanto para seus pacientes. 

 

 

2.5.1 A evolução do Lean Manufacturing até o surgimento do Lean Healthcare 

 

 

Nas ultimas décadas, muitas empresas se viram obrigadas a investir em uma 

reestruturação de seus processos produtivos e gerenciais para poderem permanecer 

                                                 
6
 ARAUJO, C. A. C.; RENTES, A. F. (2006). A metodologia kaizen na condução de processos de mudança em 

sistemas de produção enxuta. Revista Gestão Industrial, v. 2, n. 2, p. 126 – 135, 2006. 
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competitivas no mercado que, cada vez mais, através da crescente globalização e facilitação 

do acesso à informação, tem as obrigado a competir de forma mais acirrada. 

Diferenciais competitivos como o domínio de tecnologias específicas passaram a ter 

menor valor em alguns setores, pois o acesso à informação ficou mais fácil e o intercâmbio de 

profissionais e a possibilidade do fornecimento de produtos e serviços por parte de empresas 

espalhadas ao redor do globo cresceu bastante. 

Uma alternativa para essa reestruturação é a adoção do pensamento enxuto e das 

técnicas de gerenciamento desenvolvidas pela Toyota Motor Company, presentes no Sistema 

Toyota de Produção (STP), e apresentadas anteriormente. O STP ficou famoso nos anos 90 

por proporcionar à sua criadora enormes vantagens competitivas duráveis em relação à líder 

da época, a General Motors (WOMACK; JONES; ROOS, 1992). Essas vantagens só foram 

possíveis, pois ao longo de aproximadamente cinquenta anos a Toyota veio sistematicamente 

identificando e eliminando desperdícios ao longo das cadeias de valor de seus produtos, e, 

claro, sustentando essas melhorias no longo prazo. Por conta disso, as demais montadoras e 

seus fornecedores passaram a estudar e tentar introduzir as práticas do STP em seus sistemas 

produtivos. 

Por isso, segundo Benito e Spring (2000)
7
 apud Nazareno (2008), a indústria 

automotiva é apontada como a origem e principal usuário do modelo Toyota. Com isso, 

muitas pesquisas tem focado excessivamente nas montadoras, dando a impressão de que esse 

modelo de gestão só é viável nesse tipo de indústria. 

Segundo Liker (2005), ao utilizar o modelo Toyota para tornar-se enxuto, a lição é que 

não se deve imitar exatamente o uso que a Toyota faz de ferramentas específicas para ficar 

parecendo enxuto como ela. Nessa citação específica, o autor se refere à possibilidade de 

utilizar, em alguns casos, a programação empurrada de produção, algo que os princípios do 

modelo Toyota tentam eliminar. Isso ocorre porque cada empresa tem sua especificidade, 

assim, não é possível replicar exatamente o uso de cada uma das ferramentas, é preciso 

adaptá-las. 

                                                 
7
 BENITO, J. G.; SPRING, M. (2003). JIT purchasing in the Spanish auto components industry. International 

Journal of Operations & Production Management, Bradford, v. 20, n. 9, p. 1038 - 1061 
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Essa mesma linha de pensamento serve para a própria utilização dos conceitos da 

Produção Enxuta. Não é porque ela surgiu no setor automotivo que seus conceitos não podem 

ser adaptados para outros setores. E isso é o que vem acontecendo nos últimos anos. 

A filosofia desse modelo de gestão surgiu nos anos 1940 no setor automotivo, então, 

por volta dos anos 1980 esses conceitos foram estendidos a demais setores de manufatura, em 

seguida, no início dos anos 1990, setores prestadores de serviço perceberam que esses 

conceitos poderiam lhes trazer benefícios também, e, somente após o ano 2000 essas técnicas 

começaram a ser utilizadas em serviços de saúde, pelo que se tem relato. 

Mais especificamente, segundo Souza, L. (2009), apesar de haver algumas publicações 

anteriores ao ano 2000 que apresentam traços desses conceitos no setor de saúde, a primeira 

especulação concreta sobre o potencial do Lean nos serviços de saúde foi publicado pela NHS 

Modernisation Agency em 2001, uma agencia que visa à modernização do sistema nacional de 

saúde da Inglaterra.  

A seguir, a Figura 8 mostra essa evolução: 

 

Figura 8: Evolução dos conceitos Lean através de diversos setores ao longo do 

tempo.  

Fonte: Adaptado de Laursen (2003), retirado de Mardegan (2010) 
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De acordo com Souza, L. (2009), no ano de 2002, a mesma NHS Modernisation 

Agency publicou um segundo trabalho a respeito desse tema, além disso, houve outras poucas 

publicações sobre o tema, uma delas versando sobre a otimização do fluxo de pacientes em 

um hospital de médio porte dos Estados Unidos e outra reportando bons resultados em 

aplicações tanto clínicas quanto não clínicas, também nos Estados Unidos. 

Mais recentemente, uma quantidade maior de publicações a respeito da aplicação do 

Lean na saúde vem surgindo, e cada vez com maior frequência. Agora, já há diversas 

publicações que apresentam resultados de implementações desses conceitos em serviços de 

saúde. Há também, relatos dos próprios hospitais que vem aplicando tais conceitos em seus 

sistemas produtivos. 

Atualmente, sabe-se que os maiores esforços nesse sentido vêm de quatro países: 

Inglaterra, Austrália, Estados Unidos e Canadá. (HOMINISS CONSULTING, 2011 b) 

Existem, também, congressos e encontros especializados nesse tema, como é o caso do Lean 

Healthcare Transformation Summit, promovido pelo Lean Enterprise Institute. 

 

 

2.5.2 O Lean Healthcare no Brasil 

 

 

Apesar desse crescente movimento mundial, não foi encontrada nenhuma publicação 

que contenha resultados concretos da aplicação do Lean Healthcare no Brasil. Foram 

encontrados apenas alguns trabalhos, assim como este, que discorrem sobre a possibilidade da 

aplicação desses conceitos, como é o caso de Mardegan (2010) e Selau et al. (2009).  

Assim, a Hominiss Consulting está realizando um esforço pioneiro neste sentido, ela 

se propôs a executar um projeto pró-bono em um hospital da capital Paulista, que ainda está 

em fase inicial, a divulgar notícias sobre o que há de novo em termos de Lean Healthcare no 

Brasil, através de seu portal (www.hominiss.com.br), e a desenvolver comunidades engajadas 

nesse movimento nas redes sociais, como é o caso da comunidade “Lean Healthcare Brasil” 

no facebook (http://www.facebook.com/leanhealthcarebrasil). 

http://www.hominiss.com.br/
http://www.facebook.com/leanhealthcarebrasil
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2.5.3 Como o Lean Healthcare beneficia tanto os hospitais quanto seus pacientes 

 

 

Os conceitos apresentados nas seções passadas sobre a Produção Enxuta, seus 

princípios e suas ferramentas dão uma ideia de como é possível tirar vantagem de sua 

aplicação. A Figura 9, a seguir, mostra, esquematicamente, como se dá a aplicação dos 

conceitos do Lean em serviços de saúde, o Lean Healthcare: 

 

Figura 9: Funcionamento simplificado de um serviço de saúde e a atuação do Lean 

Healthcare 

Fonte: HOMINISS CONSULTING, 2011 b 

A Figura 9 mostra, esquematicamente, o funcionamento de um serviço de saúde. Da 

esquerda para a direita, na parte inferior, tem-se o fluxo de pacientes, que chegam 

necessitando tratamento médico, passam por um, ou mais, dos vários fluxos possíveis dentro 

do hospital e saem, pela direita, curados. O tempo que o paciente permanece dentro do 

hospital, atravessando o fluxo que lhe for mais adequado, é o lead time desde serviço de 

saúde. É esse tempo que representa o quanto demora um tratamento. Sabe-se que cada 

hospital possui uma capacidade finita de atendimento. Sabe-se, também, que cada paciente 

ocupa recursos (salas, leitos, equipamentos, atenção médica, entre outros) do hospital, 
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representados, de cima para baixo, pelas setas azuis que atuam no processo de tratamento dos 

pacientes. Portanto, conclui-se, sem grandes dificuldades, que quanto mais tempo demorar um 

tratamento, ou seja, quanto maior o lead time do tratamento, menos pacientes o hospital 

conseguirá atender em dado período de tempo. 

Além disso, sabe-se que hospitais possuem altos custos fixos e que, geralmente, eles 

incorrem todo mês. Tomando-se um mês como período de análise e sabendo que a receita de 

um hospital é conseguida através do tratamento de seus pacientes, é fácil perceber que a 

capacidade de pagar as despesas e gerar lucro de um hospital está diretamente ligada a sua 

capacidade de atendimento de pacientes. Portanto, para um hospital é interessante atender 

mais pacientes. 

Porém, muitas vezes, esse direcionador é encarado de forma equivocada. A ideia mais 

comum de medição de desempenho de um hospital é através do número de leitos que ele 

possui. O problema aqui é que não adianta aumentar a capacidade de atendimento 

aumentando-se o número de leitos e inflando os custos fixos. É preciso aumentar a 

produtividade. 

Produtividade é uma medida que sempre resultará de uma divisão, sendo output no 

denominador e input no numerador, ou seja, quantidade de algo produzido no denominador a 

partir de uma quantidade de um recurso qualquer no numerador. Um exemplo prático do 

cálculo da produtividade, por exemplo, da mão-de-obra, seria o número de produtos 

produzidos dividido pelo numero de funcionários diretos necessários para produzi-los. 

De volta ao caso dos hospitais, o que interessa calcular, do ponto de vista 

administrativo, não é a capacidade de atendimento como número absoluto, mas sim a relação 

entre a capacidade de atendimento e os recursos necessários para tal, que é a produtividade.  

Voltando à relação da capacidade com o lead time de tratamento para explicar onde 

atua o lean, temos que quanto maior o lead time, menor a quantidade de pacientes atendidas 

no mês. Portanto, por se tratar de uma relação matemática, quanto menor o lead time, maior a 

quantidade de pacientes atendida no mês. Consequentemente, maior o faturamento e a 

lucratividade do hospital. É essa relação que os retângulos verde, azul e vermelho 

representam. 
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Sabendo que o ideal do lean é eliminar atividades que consomem recursos, mas não 

agregam valor, tem-se, então, essa redução do lead time de tratamento como principal 

vantagem de sua aplicação. 

Além disso, outras vantagens, tanto para o paciente quanto para o hospital, são 

conseguidas a partir do melhor gerenciamento dos recursos, como por exemplo, melhora no 

ambiente de trabalho dos funcionários – que é o mesmo ambiente de atendimento dos 

pacientes –, menores chances de erros médicos, menores esperas por tratamento, melhor 

programação no agendamento de tratamentos, maior acurácia das informações. 
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3 ESTUDO DE CASO 

 

 

Este capítulo apresenta um estudo sobre as possibilidades de ganho na aplicação dos 

conceitos de Lean Healthcare em um hospital do interior do estado de São Paulo. Ele está 

estruturado da seguinte forma: inicialmente, é feita uma caracterização do hospital estudado, 

em seguida, é apresentado um levantamento de seus principais fluxos de valor, então, há um 

tópico dedicado a cada um dos fluxos, ou processos, com maiores potenciais de ganho, 

explicando a situação atual, os problemas encontrados, as melhorias propostas e, quando 

houver, a projeção de ganho. Ao todo são quatro tópicos estruturados dessa forma. Por fim, há 

um resumo das oportunidades identificadas, para melhor compreensão da situação como um 

todo. 

Este levantamento foi realizado no ano de 2011 pela Hominiss Consulting a fim de 

apresentar à direção deste hospital um diagnóstico de sua situação atual, segundo os 

princípios Lean. Nele, foram realizadas as etapas iniciais do ciclo DMAIC para gestão de 

projetos de melhoria Lean, conforme explicado no capítulo 2. A principal ferramenta do Lean 

utilizada foi o Mapa do Fluxo de Valor e os principais resultados, em termos de projeção de 

ganhos, foram conseguidos com base nos demais conceitos apresentados na revisão 

bibliográfica, assim como na experiência adquirida pela Hominiss Consulting na 

implementação de sistemas de produção enxuta. 

O autor deste trabalho não participou do levantamento e diagnóstico da situação atual 

realizada neste hospital. Para basear o caso aqui apresentado, ele fez uso de documentos 

internos gerados como resultado deste estudo. 
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3.1 HOSPITAL PAULISTA 

 

 

Por motivos de confidencialidade, o hospital estudado receberá o nome fictício de 

“Hospital Paulista”. 

 

 

3.1.1 Caracterização do Hospital Paulista 

 

 

O Hospital estudado foi fundado no ano de 1945 e se localiza no interior do estado de 

São Paulo, em uma cidade com população aproximada de 605 mil pessoas, de acordo com o 

CENSO 2010, do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2011). O 

Hospital Paulista é privado, possui 150 leitos e, atualmente, é referência em cardiologia, 

neurologia, oncologia e traumatologia em sua cidade e região. Ele atende cerca de 8 mil 

pessoas por mês e seus principais serviços são: atendimento de emergência, cirurgias, exames 

laboratoriais e internação. Além disso, tal hospital possui uma farmácia com mais de 2 mil 

medicamentos e materiais distintos. 

Para o levantamento das possibilidades de ganho da aplicação dos conceitos de Lean 

Healthcare no Hospital Paulista foram estudados seus principais fluxos de valor e processos: 

o Centro Cirúrgico Internado, o Gerenciamento de Leitos, a Emergência, a Farmácia e o 

Laboratório. 
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3.1.2 Levantamento dos principais fluxos de valor do Hospital Paulista 

 

 

Inicialmente, foi feito o levantamento dos principais fluxos de valor do Hospital 

Paulista, a fim de priorizar aqueles que possuem maior volume, faturamento e, 

consequentemente, maior potencial de ganho. Como resultado deste levantamento, obtiveram-

se os seguintes fluxos: 

1. Casa  Emergência  Casa  

2. Casa  Emergência  Enfermagem  Casa 

3. Casa  Emergência  UTI  Enfermagem  Casa 

4. Consultório  Centro Cirúrgico Internado  Recuperação Anestésica  

Enfermagem  Casa 

5. Consultório  Centro Cirúrgico Ambulatorial  Recuperação Anestésica 

 Casa 

6. Consultório  Centro Cirúrgico Ambulatorial  Casa 

 

Esses fluxos abrangem mais de 90% da demanda e estão representados pela Figura 10 

apresentada a seguir: 
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Figura 10: Principais fluxos de valor do Hospital Paulista 

Fonte: MARDEGAN, 2010 

Para melhor compreensão de cada um destes fluxos e da Figura 10, faz-se necessário 

uma descrição sobre cada um destes locais (adaptado de MARDEGAN, 2010): 

 Casa: representa a casa do paciente ou outros locais externos ao hospital; 

 Centro Cirúrgico Ambulatorial (C.C.Amb): local onde são realizadas 

cirurgias simples, tais como retirar uma pinta; 

 Centro Cirúrgico Internado (C.C.Int.): local onde são realizadas cirurgias 

mais complexas e o paciente fica internado no hospital para se recuperar; 

 Consultório (Cons.): local onde o paciente faz sua consulta juntamente com 

um médico especialista em um determinado ramo da medicina; 

 Emergência (Emerg.): local do hospital onde o paciente recebe os primeiros 

socorros; 

 Enfermagem (Enf.): local onde se situam os leitos dos pacientes. Também 

denominado de internação; 

 Recuperação Anestésica (RPA): local onde é feita uma breve reabilitação do 

paciente após a realização de uma cirurgia; 

 UTI: unidade de terapia intensiva; 

 

 

Casa

Emerg.

C.C.
Int.

C.C.
Amb.

Enf.

RPA

UTI

Áreas de Apoio

Cons.

Casa
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3.1.3 O fluxo de maior representatividade: Consultório – Centro Cirúrgico Internado – 

Recuperação Anestésica – Enfermagem – Casa 

 

 

Feito o levantamento dos diversos fluxos de valor do Hospital Paulista, escolheu-se o 

mais representativo em termos de faturamento para realizar um estudo mais aprofundado. Este 

fluxo é o seguinte: Consultório  Centro Cirúrgico Internado  Recuperação Anestésica  

Enfermagem  Casa. Ele possui uma demanda média mensal de 480 cirurgias, sendo 360 

eletivas e 120 emergenciais. Ao longo da semana, a distribuição do número de cirurgias é, em 

média, de 21 pacientes por dia, nos dias úteis, e 6 pacientes por dia, aos finais de semana. As 

cirurgias são marcadas, preferencialmente, em horário comercial: segunda à sexta das 7h às 

19h e sábados das 7h às 12h.  

Para aprofundar o estudo, inicialmente, foi elaborado o Mapa de Fluxo de Valor do 

estado atual para este fluxo, que está representado pela Figura 11. 

A leitura deste mapa pode ser feita da seguinte forma (adaptado de MARDEGAN, 

2010): 

a) O paciente, primeiramente, é atendido em um consultório médico; 

b) O médico do consultório informa o setor de agendamento cirúrgico do 

Hospital Paulista sobre a necessidade de cirurgia; 

c) O paciente volta para a sua casa com a data em que será realizada a cirurgia; 

d) No dia marcado, o paciente chega ao hospital para a realização da cirurgia;  

e) Em seguida, o paciente passa pela recuperação anestésica e é internado; 

f) Então, após alta, o paciente retorna a sua casa. 
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Figura 11: Mapa de Fluxo de Valor do estado atual do Centro Cirúrgico Internado  

Fonte: HOMINISS CONSULTING, 2011 b 

Mardegan (2010) ainda aponta alguns pontos importantes para o melhor entendimento 

desse fluxo de valor a partir da perspectiva do paciente. São eles: 

1. Espera:  

a. 5 minutos antes de realizar o cadastro. 

2. Realizar cadastro:  

a. o processo cadastro já recebeu previamente informações sobre o 

paciente, através do processo agendamento cirúrgico; 

b. existem 3 pessoas que trabalham no processo de cadastro; 

c. o tempo de duração do cadastro é de 10 minutos (L/T); 

d. como essas pessoas não trabalham em paralelo, o tempo de ciclo do 

cadastro (T/C) é de 10 minutos; 

e. a disponibilidade do setor de cadastro é de 594 horas mensais, ou seja, 

cada pessoa trabalhando 198 horas por mês, ou 44 horas semanais;  

f. o cadastro é realizado no setor recepção. 
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3. Espera:  

a. após o cadastro, o paciente espera, em média, 120 minutos para o 

início da cirurgia. 

4. Realizar cirurgia: 

a. o processo agendamento cirúrgico envia todas as informações 

necessárias para a realização da cirurgia; 

b. existem 7 salas de cirurgia; 

c. em média, cada paciente realiza a cirurgia em 130 minutos (L/T); 

d. como existem 7 salas de cirurgia, teoricamente, um paciente é operado 

a cada 19 minutos, ou seja, 130 / 7 = 19 minutos (T/C); 

e. o tempo de preparação da sala de cirurgia (T/R) varia entre 30 e 90 

minutos, com uma média aproximada de 40 minutos; 

f. a disponibilidade de cada sala de cirurgia está em torno de 

aproximadamente 286,5 horas mensais, ou seja, para as 7 (sete) salas 

de cirurgia existe uma disponibilidade de 2005,5 horas mensais; 

g. a cirurgia é realizada no setor centro cirúrgico. 

5. Espera:  

a. após a cirurgia, o paciente espera em média 10 minutos antes de ir 

para o processo reabilitação. 

6. Realizar reabilitação: 

a. o processo agendamento cirúrgico envia informações do paciente para 

o processo reabilitação; 

b. na sala de reabilitação, existem 12 leitos para os pacientes; 

c. geralmente, o tempo de reabilitação de cada paciente é 180 minutos 

(L/T); 

d. nesse sentido, o T/C de reabilitação é de 15 minutos (180 minutos / 12 

leitos = 15 minutos); 

e. a disponibilidade da reabilitação é de 3438 horas mensais, ou seja, 

286,5 x 12 (disponibilidade de uma sala de reabilitação multiplicada 

pela quantidade de salas de reabilitação); 

f. o processo de reabilitação é realizado no setor de recuperação 

anestésica. 

7. Espera:  
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a. após a reabilitação, o paciente geralmente espera 60 minutos antes da 

internação. 

8. Realizar internação: 

a. o processo agendamento cirúrgico envia informações do paciente para 

o processo internação; 

b. no processo internação, existem 41 leitos; 

c. o tempo de internação de cada paciente é, em média, de 2880 minutos 

(L/T), ou seja, 48 horas; 

d. sendo assim, o tempo de ciclo da internação (T/C) é de 70 minutos 

(2880 / 41); 

e. a disponibilidade da internação é de 720 horas mensais para cada leito, 

ou seja, 29520 horas mensais para os 41 leitos; 

f. o processo internação é realizado no setor de enfermagem; 

g. durante a internação, são enviadas informações para a central de 

enfermagem, que envia informações para a casa do paciente, 

principalmente quando ele está prestes a receber alta. 

9. Espera: 

a. após a alta, o paciente espera de 120 à 360 minutos para sair do 

hospital e voltar para a sua casa. 

10. o paciente então volta para a sua casa, fechando-se o ciclo do fluxo do 

paciente. No ícone “casa” do mapa de fluxo de valor, estão discriminados a 

demanda média mensal, ou seja, 480 pacientes por mês e o takt time, que é 

definido como o tempo disponível no mês dividido pela demanda do mês. 

Sendo assim, o takt time foi calculado pelo tempo total disponível mensal 

(24 horas x 30 dias) dividido pela demanda mensal (480 pacientes) = 1,5 

horas, ou 90 minutos.  

 

Após mapear esse fluxo, foram feitas análises sobre a distribuição de cirurgias ao 

longo dos dias da semana e ao longo das janelas de programação de um mesmo dia. A seguir, 

os Gráficos 1 e 2 mostram os resultados dessa análise: 
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Gráfico 1: Distribuição da quantidade de operações versus janelas de horário de início 

das operações 

Fonte: HOMINISS CONSULTING, 2011 b 

O Gráfico 1 foi elaborado a partir de dados históricos do mês de Abril de 2010 sobre a 

distribuição de horários de início das cirurgias ao longo do dia, considerando-se os dias úteis 

daquele mês. Nele, vê-se que há uma janela de início de operações preferencial, das 7h às 9h 

da manhã, na qual a média de operações iniciadas entre esses horários é de 6,1. Também é 

possível ver que, ainda no horário comercial, há uma janela de início com uma quantidade 

bem abaixo da média, das 15h às 17h, com 1,4 operações iniciando entre esses horários. Esse 

gráfico também mostra, no retângulo vinho, a duração média de uma operação, de 2 horas e 

10 minutos. 

A partir desse levantamento, pode-se concluir que há picos e vales na demanda por 

cirurgias ao longo do dia. A implicação disso é que para atender os momentos de pico, o 

hospital deve ter uma capacidade instalada para tal, tanto de salas de cirurgia, quanto de 

equipamentos e pessoal capacitado, do contrário, não conseguiria realizar esse número de 

cirurgias em paralelo. Isso significa que nos momentos de menor demanda ao longo do dia, 

essa capacidade fica subutilizada.  
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Ou, outra possibilidade é a de a capacidade instalada ser um pouco menor do que a 

necessária para atender o maior pico de demanda, o que significa que para tal há concorrência 

de recursos e sobrecarga de trabalho para os membros da equipe, o que torna o ambiente de 

trabalho cansativo e estressante para a equipe e a qualidade do serviço baixa para os 

pacientes, além de aumentar a chance de erros médicos e outros tipos de efeitos indesejados. 

Um indício disso é o fato de que das 360 cirurgias eletivas mensais, em média, 150 iniciam-se 

com atrasos, segundo informações fornecidas pelo Hospital Paulista. E, mesmo nesse cenário 

de capacidade, ainda assim é praticamente certo que haja ociosidade em alguns momentos, 

dado o tamanho da variação no número de cirurgias ao longo das janelas do dia. 

O Gráfico 2 foi elaborado a partir de dados históricos do mês de Abril de 2010 sobre a 

distribuição do número de cirurgias nos dias da semana. Nele, vê-se que há uma maior 

concentração de operações nas quartas-feiras, com uma taxa média de ocupação de 

aproximadamente 87,3%. Nos demais dias úteis da semana, essa taxa média de ocupação fica 

entre 61% e 73%, aproximadamente. Para esses cálculos, foi considerado que cada sala de 

cirurgia dispõe de 12 horas úteis ao longo do dia. Também vale ressaltar que nesse cálculo do 

tempo de ocupação já está embutido o tempo de setup entre uma cirurgia e outra, de, 

aproximadamente, 40 minutos, em média. 

Analisando-se esse gráfico, também é possível identificar desnivelamento de demanda 

ao longo dos dias da semana, como é o caso do pico às quartas-feiras, em relação às demais 

médias de ocupação dos outros dias úteis. Portanto, aqui, a conclusão que se pode chegar é 

semelhante à que se chegou a partir da análise do gráfico anterior, a de que há sobrecarga e 

ociosidade da capacidade ao longo da semana, causadas pelo desnivelamento da demanda. 
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Gráfico 2: Ocupação do Centro Cirúrgico ao longo dos dias da semana 

Fonte: HOMINISS CONSULTING, 2011 b 

Um resumo dos problemas encontrados nesse fluxo de valor é apresentado a seguir: 

1) demanda desnivelada tanto ao longo do dia quanto da semana; 

2) falta de um método adequado de programação das cirurgias baseado no 

tempo médio de operação versus disponibilidade de sala; 

3) falsa falta de capacidade e, possivelmente, demanda reprimida; 

4) equipe com períodos de sobrecarga e ociosidade. 

Portanto, há uma oportunidade de se aproveitar melhor os recursos produtivos 

diminuindo-se essa variação na demanda, tanto ao longo da semana quanto dentro de cada um 

dos dias através de uma melhor programação de cirurgias e nivelamento de demanda. Vale 

observar aqui que esse nivelamento da capacidade produtiva só ocorrerá se junto dele houver 

um nivelamento nas vendas (MARDEGAN, 2010). 

Como o intuito deste trabalho é levantar as oportunidades de ganho operacional da 

aplicação dos conceitos do Lean Healthcare, ele não entrará em detalhes sobre como lidar 
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com esse nivelamento de vendas. Porém, alguns pontos que devem ser levados em conta para 

que isso seja possível são: 

1) políticas para incentivar e/ou recompensar os médicos a optarem por operar 

nas janelas de menor demanda; 

2) políticas de priorização de atendimento, uma vez que cirurgias emergenciais 

dificilmente podem esperar e que há uma certa variação na duração de cada 

cirurgia por conta de suas especificidades. 

Retomando a questão do levantamento de oportunidades de ganho, para esse fluxo de 

valor é válido fazer uma projeção do aumento de capacidade advindo do nivelamento da 

demanda e da utilização de técnicas de SMED para redução dos tempos de setup, ou de 

preparação de salas: 

Ganho de capacidade a partir do nivelamento da demanda:  

A Tabela 1 apresentada a seguir mostra a taxa média de ocupação do Centro Cirúrgico 

ao longo dos dias úteis da semana: 

Tabela 1 – Taxa de ocupação média do Centro Cirúrgico ao longo dos dias úteis da semana 

Dia Capacidade (horas) Ocupação (horas) Ocupação (%) 

Segunda-feira 84,00 55,10 66% 

Terça-feira 84,00 60,70 72% 

Quarta-feira 84,00 73,34 87% 

Quinta-feira 84,00 53,60 64% 

Sexta-feira 84,00 51,34 61% 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Daí tem-se que, semanalmente, são realizadas 294,08 horas de cirurgia, em média. 

Assumindo um nivelamento da demanda para uma taxa média de ocupação de 75% da 

capacidade diária, uma vez que valores muito acima deste são difíceis de serem alcançados 

num primeiro momento, tem-se a nova Tabela 2 a seguir: 
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Tabela 2 – Taxa de ocupação média projetada do Centro Cirúrgico ao longo dos dias úteis da 

semana 

Dia Capacidade (horas) Ocupação (horas) Ocupação (%) 

Segunda-feira 84,00 63,00 75% 

Terça-feira 84,00 63,00 75% 

Quarta-feira 84,00 63,00 75% 

Quinta-feira 84,00 63,00 75% 

Sexta-feira 84,00 63,00 75% 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Geralmente, o valor para a taxa de ocupação da mão-de-obra assumido para situações 

de manufatura, já considerando imprevistos, necessidades pessoais e taxas de segurança é de 

85%. Neste caso, por se tratar de um serviço, foi adicionado mais um fator de 

imprevisibilidade, de 10%, daí vem o valor de 75% para essa taxa. 

A partir do novo cenário projetado, tem-se a realização semanal de 315 horas de 

cirurgia nos dias úteis. Isso corresponde a um aumento percentual de, aproximadamente, 

7,14%. Em número de cirurgias, esse aumento corresponde a, aproximadamente, 10 cirurgias 

a mais por semana, considerando-se a duração média de 2 horas e 10 minutos para cada 

cirurgia. 

Pelo histórico de ganhos encontrado na literatura sobre o uso dos conceitos do Sistema 

Toyota de Produção, em termos de produtividade, o número de 7,14% é bastante modesto. De 

acordo com a experiência da Hominiss Consulting adquirida ao longo de mais de 10 anos 

implementando sistemas de produção enxuta em clientes dos mais diversos setores, em todo o 

país, esse número vária entre 20% e 70%. Dessa forma, é bastante aceitável a projeção de 

aumento de 7,14%. 

Outra vantagem do nivelamento da capacidade é a possibilidade de programação 

antecipada quanto a manutenções e reformas das salas de cirurgia e de equipamentos. Uma 

vez que a programação do uso das salas estiver sob o domínio do hospital, será possível 

programar tais eventos de forma a realizá-los a um menor custo e sem prejudicar o nível de 

serviço oferecido aos pacientes, além de garantir que as salas e equipamentos estejam sempre 

nas melhores condições de uso possíveis. 
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Ganho de capacidade a partir da redução dos tempos de setup 

A fim de projetar o ganho advindo da redução dos tempos de setup com maior 

precisão, para este cálculo já será considerado o aumento de 7,14% na capacidade, 

conseguido a partir do nivelamento da demanda, apresentado no item anterior. Assim, o 

número de cirurgias utilizado para o cálculo será de 514 por mês e não mais 480. 

A Tabela 3 a seguir mostra uma comparação entre o tempo gasto na situação atual 

levantada com as preparações de sala e a projeção futura: 

Tabela 3 – Comparação entre os tempos de preparação da situação atual levantada e com a 

situação projetada 

 
Atual Projetado 

Tempo de 
preparação 

(min./operação) 
40 15 

Operações 
realizadas 

(operações/mês) 
514 514 

Tempo total de 
preparações 
(min./mês) 

20560 7710 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Aqui, foi assumida uma redução de 62,5% no tempo de setup. Apesar de ser uma 

grande redução, esse número está dentro do que é encontrado na literatura, principalmente por 

essa preparação ser composta basicamente por atividades manuais e pelo fato do hospital estar 

no nível mais primário de setups, aquele no qual não há sequer separação entre atividades 

internas e externas. No caso dos ganhos de redução de setups, a experiência adquirida pela 

Hominiss Consulting é de que esse número varia entre 20% e 80%, sendo que setups com 

características semelhantes às encontradas no caso das preparações das salas estão mais 

próximos do valor mais alto. 

Assim, tem-se uma economia de 12.850 minutos de preparação por mês. Mais uma 

vez, considerando o tempo médio de uma cirurgia, porém, agora de 1 hora e 45 minutos, por 

conta da redução do tempo de preparação que estava incluído no tempo original, tem-se uma 

possibilidade de aumento de capacidade de 122 cirurgias por mês. Percentualmente, 

considerando 514 cirurgias por mês, esse valor equivale a 23,7%. 



76 

 

Para finalizar esse cálculo de possibilidade de ganho a partir do aumento de 

produtividade através da melhor utilização da capacidade instalada, deve-se somar o ganho 

proveniente do nivelamento da demanda com o ganho da redução de setup, conforme sintetiza 

a Tabela 4 a seguir: 

Tabela 4 – Potencial total de ganho de produtividade do Centro Cirúrgico a partir das 

melhorias propostas 

 
Situação atual (base) Situação projetada 

Número de operações 480 636 

Comparativo (%) 100% 132,5% 

Fonte: Elaborada pelo autor 

A partir da síntese apresentada na Tabela 5, vê-se que, considerando os valores 

anteriormente explicitados, há uma oportunidade de aumento de capacidade de realização de 

156 cirurgias a mais por mês – 34 a partir do nivelamento e 122 a partir da redução do tempo 

de setup. Isso corresponde a um aumento de, aproximadamente, 32,5% da capacidade atual.  

Vale lembrar que esse aumento está projetado com base na possibilidade de ganho do 

nivelamento da demanda e da redução dos tempos de preparação, e não no aumento da 

capacidade instalada. Ou seja, o que se pretende aqui com essas melhorias propostas é utilizar 

melhor a capacidade já instalada no hospital, de forma a se necessitar o menor investimento 

possível. Também é importante mencionar que o Hospital Paulista acredita que haja demanda 

reprimida. 

Analisando-se criticamente essa projeção de ganho e o Mapa de Fluxo de Valor 

anteriormente apresentado, deve-se verificar se esse aumento de capacidade do processo de 

cirurgia será suportado pelos demais processos do fluxo. O mapa apresenta dois tempos takt 

distintos. Um deles é o tempo em que cada operação deve ser realizada, esse tempo não será 

testado, pois é justamente esse processo o foco da melhoria, assim, a possibilidade de 

aumento de capacidade já leva em conta a capacidade deste processo. O segundo tempo takt 

apresentado pelo mapa é de 90 minutos, que vem da divisão do tempo disponível mensal (24h 

x 30 dias) pela demanda de 480 cirurgias por mês. É esse tempo takt que deve ser comparado 

com os tempos de ciclo dos demais processos do fluxo a fim de verificar a capacidade de 

atendimento da nova demanda. 
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Na situação atual, o processo que possui o tempo de ciclo mais próximo do takt time é 

o processo de internação, com tempo de ciclo de 70 minutos. Dessa forma, é ele o processo 

que tem o maior potencial de se tornar um gargalo após o aumento de capacidade projetado 

para o Centro Cirúrgico. 

Para fazer essa verificação, deve-se realizar um novo cálculo do takt time 

considerando-se a nova demanda, de 636 cirurgias por mês. Assim, tem-se: tempo disponível 

(24h x 30 dias) dividido pela demanda de 636 cirurgias/mês = takt time de 67,9 minutos. 

Comparando-se esse novo takt time com o tempo de ciclo do processo internação, de 70 

minutos, vê-se que o processo não é capaz de atender a demanda por ter um tempo de ciclo 

maior que o novo takt. Isso requereria um aumento na capacidade desse processo. Para 

quantificar esse aumento, basta dividir o lead time deste processo pelo novo tempo de ciclo 

requerido, assim, têm-se 2880 minutos (L/T) dividido por 67,9 minutos (novo T/C requerido 

= novo takt time) igual 42,42 leitos. Dessa forma, em números absolutos de leitos, seria 

necessário introduzir 2 novos leitos. Comparando-se a quantidade de leitos necessária com a 

quantidade atual, vê-se que seria preciso aumentar em menos de 5% tal quantidade para 

suportar o aumento de mais de 32% na demanda. Assumindo que, atualmente, esse fluxo de 

valor seja lucrativo para o Hospital Paulista, o que é verdade, um aumento nessas proporções 

é justificado. Mas, ainda, vale lembrar que o processo internação está representado como 

sendo um macro processo no MFV, o que dá espaço à possibilidade de haver desperdícios que 

podem ser eliminados ou reduzidos, tornando desnecessária a introdução de novos leitos, 

conforme será apresentado no próximo tópico. Ou, ainda, outra possibilidade é a de aumentar 

a capacidade do Centro Cirúrgico até o limite suportável pelo processo de internação, dessa 

forma, elimina-se a necessidade de investimento. 

Portanto, pode-se concluir que esse aumento na capacidade pode ser suportado pelo 

fluxo com um custo baixo ou, possivelmente, nulo. 

Em adição a essas duas abordagens principais, algumas outras possibilidades de 

melhoria foram levantadas para este fluxo, são elas: 

1. padronização da sistemática de agendamento de cirurgias, visualizando a 

disponibilidade do Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Enfermaria; 

2. criação de supermercado de materiais e medicamentos; 

3. implantação de 5S; 
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4. elaboração de gestão visual para a programação do centro, visualização da 

taxa de ocupação, entre outras informações que venham a facilitar o 

gerenciamento. 

 

 

3.1.4 O próximo processo gargalo: Internação 

 

 

No tópico anterior, viu-se que um possível aumento de produtividade do Centro 

Cirúrgico acarretaria num gargalo provocado pelo processo de internação, que não daria conta 

de suprir o aumento na demanda. Dessa forma, fez-se necessário estudar mais a fundo esse 

processo para avaliar a real necessidade de se introduzir novos leitos. A seguir, a Figura 12 

representa uma simplificação dos fluxos que passam pelo processo internação: 

 

Figura 12: Simplificação dos fluxos que passam pelo processo internação 

Fonte: HOMINISS CONSULTING, 2011 b 
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A Figura 12 mostra a situação projetada anteriormente, na qual o aumento da 

produtividade do Centro Cirúrgico faria com que o processo internação se tornasse um 

gargalo. Além disso, também é possível ver quais são os processos anteriores ao de 

internação, seus fornecedores, e como é o fluxo de atividades que precede a saída do paciente 

do leito, após a internação. 

Para melhor compreensão desses processos, alguns pontos são enumerados a seguir: 

1. Processos fornecedores do processo de internação: 

a. Consultório: é possível que um paciente seja internado sem passar por 

uma cirurgia, ele pode vir direto do consultório, a partir de uma 

recomendação médica para tal; 

b. Emergência: esse processo acontece no Centro Cirúrgico, porém, está 

diferenciado por se tratar de cirurgias de emergência, não eletivas; 

c. Centro Cirúrgico: esse processo representa o fornecimento de 

pacientes através das cirurgias eletivas; 

d. Hospital Dia: esse fornecedor de pacientes também não está ligado às 

cirurgias, ele representa as outras possíveis causas de internação, que 

ocorrem diariamente. 

2. Fluxo que precede a saída do paciente do leito, após a internação: 

a. quando há a alta médica, o médico entrega um documento à Central 

de Enfermagem; 

b. a Central de Enfermagem comunica, via telefone, ao Gerenciamento 

de Leitos e à casa do paciente a respeito da alta; 

c. o Gerenciamento de Leitos comunica, via telefone, o processo de 

internação para que seja feito, pela Enfermaria, o restante do processo 

de alta – preparação do paciente, liberação do paciente, limpeza do 

quarto e liberação do quarto; 

d. feito o resto do processo de alta, o paciente retorna à sua casa. 

É importante explicitar aqui que o atendimento preferencial do processo internação é 

para os pacientes que passaram por cirurgia, seja emergencial ou eletiva, porém, esse processo 

também atende outros fornecedores, como explicado anteriormente. Dessa forma, há demanda 

paralela àquela que passa pelo Centro Cirúrgico, fazendo com que um estudo mais detalhado 

sobre esse processo seja justificado. Mais especificamente, ocorrem cerca de 900 internações 
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por mês, já contando as internações dos pacientes que passaram por cirurgias. As internações 

de pacientes não cirúrgicos são mais rápidas. 

Alguns problemas identificados nesse fluxo são enumerados a seguir: 

1) os pacientes são “empurrados” para os leitos; 

2) a demanda é desnivelada; 

3) o Gerenciamento de Leitos não visualiza o estado dos pacientes no hospital; 

4) o Gerenciamento de Leitos não visualiza a previsão de chegada e de alta dos 

pacientes; 

5) o fluxo de informação é ineficiente entre o Gerenciamento de Leitos, a 

Recuperação pós-anestésica, a Enfermaria e a Farmácia; 

6) elevado tempo entre a alta do médico e a saída do hospital (de 2 a 6 horas, 

em média, 4 horas). 

 

Oportunidade de ganho a partir da otimização do fluxo de saída dos pacientes: 

Como apontado anteriormente, há um elevado tempo entre a alta do médico e a saída 

do paciente, entre 2 a 6 horas, em média, 4 horas. Dessa forma, para cada internação há um 

desperdício de tempo de 4 horas. Esse desperdício, se eliminado, pode se converter em 

aumento de capacidade, conforme demonstra a Tabela 5 a seguir: 

Tabela 5 – Tempo total desperdiçado pela ineficiência do processo de alta 

 

Situação atual (base) Situação projetada 

Tempo de espera por 
pacientes (horas / 

pacientes) 

4 1 

Número de 
internações por mês 
(internações / mês) 

900 900 

Tempo total 
desperdiçado (horas / 

mês) 

3600 900 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Para o projeto da situação futura, foi considerado a possibilidade de se otimizar o 

processo de alta de forma a realizá-lo todo em 1 hora ao invés de 4 horas. Dessa forma, tem-

se uma economia de 2700 horas, o que corresponde a 56 novas internações com duração 
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média de 2 dias, ou, como é o caso das demais internações que não as cirúrgicas, com duração 

média de 15,42 horas, corresponde a 175 novas internações. 

Além disso, estima-se que outras melhorias aplicadas em conjunto podem chegar a 

mais do que dobrar a capacidade da internação, são elas: 

1. agendamento de cirurgias vinculado ao Gerenciamento de Leitos; 

2. nivelamento da demanda/carga; 

3. gestão visual do status dos pacientes; 

4. gestão visual do status dos leitos; 

5. criação de supermercado de materiais e medicamentos; 

6. otimização do fluxo de alta dos pacientes; 

7. padronização do processo de liberação do leito; 

8. flexibilização do horário de entrada / saída do leito. 

 

3.1.5 O fluxo de valor da Emergência 

 

 

O Hospital Paulista tem um grande volume de pacientes que fazem uso dos serviços de 

emergência. As principais especialidades requeridas pelos pacientes desse fluxo são: clinica 

médica (80%), ortopedia (15%) e neurologia (5%). O hospital classifica a gravidade dos 

pacientes emergenciais em quatro categorias: vermelho, amarelo, verde e azul, sendo, nessa 

ordem, a primeira para os mais graves, e a última para os menos graves. A distribuição de 

pacientes dentre essas categorias é de, respectivamente, 5%, 55%, 20% e 20%. 

Atualmente, o Hospital Paulista recebe cerca de 6 mil pacientes desse fluxo ao mês, 

mas, há uma previsão, do próprio hospital, de que essa demanda chegue a 15 mil pacientes 

emergenciais ao mês, num futuro próximo. Portanto, se fez interessante mapear este fluxo 

para identificar os principais desperdícios e, consequentemente, as maiores possibilidades de 

ganho. A seguir, a Figura 13 mostra o resultado do mapeamento realizado: 
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Figura 13: Mapa do Fluxo de Valor da emergência  

Fonte: HOMINISS CONSULTING, 2011 b 

Este mapa mostra o fluxo de valor da emergência, nele, vê-se que os pacientes chegam 

ao hospital, de suas casas, de carro próprio ou de ambulância. Então, passam pelos seguintes 

processos: Cadastro  Acolhimento  Consultório 1  Exame  Consultório 2  

Tratamento  Saída. 

Cada um dos retângulos em vermelho representa um documento, que é output de um 

processo e input de outro. É interessante ver que entre os processos “Exame” e “Consultório 

2”, o exame realizado pelo paciente é encaminhado para uma análise laboratorial, enfrenta 

uma fila, é analisado e retorna em seguida. Já entre os processos “Consultório 2” e 

“Tratamento”, a prescrição médica é encaminhada para a farmácia, para que esta forneça os 

medicamentos necessários ao tratamento do paciente. 

Por fim, é interessante observar a linha de lead time; nela, vê-se que, em geral, os 

processos fluem com relativa rapidez, a exceção de um deles, a análise laboratorial. Este 

processo leva, em média, 160 minutos e é responsável por mais de 60% do lead time total 

desse fluxo, de 262 minutos. Dessa forma, faz-se interessante um estudo mais a fundo deste 
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processo, conforme será mostrado mais à frente. Em geral, os problemas identificados nesse 

fluxo são: 

1) esperas por realização de exames; 

2) movimentação excessiva de enfermeiros, auxiliares de enfermagem e 

técnicos; 

3) esperas por resultados de exames. 

Aqui, analisando-se os principais problemas, vê-se que, mais uma vez, a principal 

causa de dois deles, 1) e 3), é o laboratório. Isso serve de reforço para a necessidade de se 

analisar em detalhes esse pedaço do fluxo. A seguir, a Figura 14 mostra, esquematicamente, 

como é o funcionamento do laboratório: 

 

Figura 14: Esquema de funcionamento do laboratório 

Fonte: HOMINISS CONSULTING, 2011 b 

A Figura 14 resume o esquema de funcionamento do laboratório, para melhor 

compreendê-la, alguns pontos são explicitados a seguir: 

a) o laboratório recebe exames de vários pontos de coleta distintos; 

b) inicialmente, há alguns processos administrativos, como cadastro, triagem e 

outros processos de apoio realizados na recepção; 

c) então, os exames seguem em lotes para uma sequência de processos 

(processo 1, processo 2, etc.) até chegarem à analise técnica final; 
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d) após tal análise, o resultado é encaminhado de volta para dar continuidade 

ao fluxo de atendimento do paciente. 

 

Vários problemas foram identificados nesse fluxo, a partir de uma análise mais rígida 

no local de trabalho, entre eles, os principais foram: 

1) o processamento de exames é feito em lotes, o que aumenta muito o tempo 

de espera entre um processo e outro, pois um lote de exames é encaminhado 

ao processo seguinte somente quando o último exame do lote acaba de ser 

tratado pelo processo anterior; 

 

Aqui há uma oportunidade para se aplicar o fluxo contínuo, ou one-piece-flow, no qual 

o primeiro exame que chega é o primeiro a ser processado e o primeiro a sair, conforme 

apresentado no capítulo 2. Essa melhoria é possível, pois as distâncias entre os processos são 

pequenas e não há grandes dificuldades em “processar um, mover um”. 

 

2) falta de padronização e organização na área de trabalho. Não há um padrão 

para realização das atividades desse fluxo, não há áreas demarcadas nem 

sequências de atividades definidas; 

3) processo de cadastramento é inapropriado, ele trata todas as amostras da 

mesma forma. Este processo faz uma diferenciação pelo tipo de paciente e 

não pelo tipo de exame. Isso faz com que todos os exames passem pela 

mesma sequência de processos, por todos eles, sendo que a maioria não 

necessita passar por todos, o que causa aumento no lead time. Além disso, 

não há controle sobre qual amostra veio de qual posto de coleta, o que gera 

confusão na hora de enviar de volta os resultados das análises; 

4) não existe padrão de controle de estoques, tanto de exames quanto de 

materiais que são usados nos processos de análise. Assim, a sistemática 

FIFO não é sempre respeitada e a falta e a sobra de materiais atrapalha o 

bom andamento do fluxo; 

5) falta de visualização do fluxo de amostras. Não é possível saber em qual 

parte do fluxo cada amostra se encontra, o que gera dificuldades no 

gerenciamento dessas amostras. 
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Para este fluxo, uma série de melhorias é proposta a fim de diminuir o tempo de 

atravessamento dos exames. A seguir é apresentada uma lista das principais melhorias 

propostas, acompanhada de uma breve descrição de cada uma: 

1. implantação de fluxo contínuo e trabalho padronizado: essa melhoria visa 

eliminar o processamento em lotes, que causa esperas desnecessárias entre 

os processos. Para isso, além da introdução do fluxo contínuo, faz-se 

necessário definir a forma padrão de trabalho, conforme descrito no capítulo 

2, com a sequência padrão de atividades, o tempo esperado para execução 

de cada uma delas e o estoque padrão; 

2. diferenciação das amostras: essa melhoria é pré-requisito da seguinte. A 

intenção dessa diferenciação é possibilitar que cada amostra passe somente 

pelos processos que necessita passar; 

3. layout celular para as principais famílias de exames: essa melhoria tem por 

objetivo eliminar a necessidade de passar todos os exames através de todos 

os processos do laboratório. Isso pode ser feito definindo-se famílias de 

exames – aqueles que passam pela mesma sequência de processos – e 

organizando os processos de forma a diminuir o “vai-e-vem” dentro do 

laboratório. Essa organização é, basicamente, a confecção de células 

dedicadas às famílias de maior representatividade. Por exemplo: se uma 

quantidade significativa do total de exames necessite passar somente pelos 

processos 1, 3 e 5, justifica-se a criação de uma célula que contenha 

somente tais processos para tratar desse alto volume, representado por essa 

família; 

4. cadastramento das amostras nos postos de coleta: o intuito disso é eliminar a 

confusão causada por erros no cadastramento e, ao mesmo tempo, 

descentralizar o processo de cadastramento, distribuindo esse elemento de 

trabalho para cada um dos postos de coleta, diminuindo assim a fila que há 

no setor de cadastramento do laboratório; 

5. gestão visual: esta melhoria visa facilitar o gerenciamento de amostras, 

tornando fácil identificar o status de cada exame, a ocupação de cada 

processo, a sequência padrão a ser seguida por cada tipo de amostra, entre 

outras informações simples, porém, relevantes para o bom gerenciamento 

das atividades do laboratório; 
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6. criação de supermercado de reagentes: entenda-se por criação de 

supermercado a implantação de produção puxada, conforme descrito no 

capítulo 2. A produção puxada, visa fazer com que um processo produza 

exatamente o que o processo seguinte necessita, garantindo que sempre haja 

reposição do que foi consumido, porém, ao mesmo tempo, que não haja 

superprodução. No caso do supermercado de reagentes, o objetivo é fazer 

com que todos os reagentes que forem consumidos sejam repostos, 

eliminando o tempo perdido quando falta algum reagente, e possibilitar um 

controle do estoque desses reagentes de forma a não extrapolar limites 

máximos estabelecidos, o que causa aumento do capital investido, má 

organização e gestão do ambiente de trabalho e, eventualmente, 

obsolescência e até erros médicos, caso reagentes vencidos sejam utilizados; 

7. 5S: a implantação dessa filosofia visa melhorar as condições de trabalho e a 

motivação das pessoas, diminuir o risco de acidentes e erros através da 

organização e padronização e aumentar a produtividade. 

Apesar de propostas várias melhorias para o ambiente laboratorial, o ganho potencial 

não foi calculado em detalhes. Foi feita apenas uma estimativa de 30% de aumento na 

produtividade e 50% na redução do lead time.  

O Quadro 2 a seguir, elaborado pela Hominiss Consulting, a partir de informações 

extraídas da revista Lab Manager, resume alguns resultados alcançados com o uso da filosofia 

Lean Healthcare em laboratórios: 
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Quadro 2 – Resumo de resultados da aplicação dos conceitos de Lean Heathcare em 

laboratórios 

 

Fonte: HOMINISS CONSULTING, 2011 b 

Do ponto de vista do fluxo de valor das emergências, a redução estimada em 50% para 

o lead time do laboratório resultaria em uma redução de 30% no lead time total deste fluxo, 

uma vez que tal processo é responsável por, aproximadamente, 61% dele. 

Após a proposição das melhorias, entrevistas e observações revelaram outro problema, 

a deficiência no suprimento de medicamentos, que será tratado no tópico seguinte. 

 

 

3.1.6 Farmácia e Almoxarifado 

 

 

Este setor é o responsável pelo suprimento de medicamentos e de materiais para todo o 

hospital, incluindo o laboratório e os demais processos já vistos anteriormente. Existem, 

atualmente, mais de dois mil tipos distintos de medicamentos e materiais em estoque. A 

estrutura desse setor é assim composta: 
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 1 Farmácia central; 

 2 Farmácias satélites; 

 1 Almoxarifado localizado no Hospital Paulista; 

 2 Almoxarifados localizados em outros pontos da cidade (servem de apoio 

ao almoxarifado do hospital). 

A Figura 15 demonstra o esquema de abastecimento de medicamentos e materiais para 

cada item da estrutura desse setor: 

 

Figura 15: Esquema de abastecimento de medicamentos e materiais 

Fonte: HOMINISS CONSULTING, 2011 b 

Para melhor entendimento da Figura 15, alguns pontos são explicitados: 

a) os medicamentos e materiais são recebidos, preferencialmente, pelo 

almoxarifado localizado no próprio Hospital Paulista; 

b) esse almoxarifado é responsável por abastecer a Farmácia Central, as 

Farmácias satélites e os leitos; 
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c) o almoxarifado faz entregas diárias de medicamentos para todos os seus 

clientes; 

d) o almoxarifado entrega materiais três vezes por semana para todos os seus 

clientes; 

e) a Farmácia Central supre as necessidades de medicamentos e materiais das 

farmácias satélite três vezes por semana; 

f) a Farmácia Central supre a necessidade de medicamentos e materiais dos 

leitos três vezes ao dia; 

g) o suprimento dos leitos é baseado em necessidades específicas; 

h) as entregas feitas para as farmácias são baseadas tanto em necessidades 

específicas quanto em previsões de uso. 

A partir desse mapeamento, foram levantados os problemas existentes na sistemática 

de abastecimento. Os principais são: 

1) não existe sistemática de controle de estoques; 

2) o almoxarifado não visualiza o estoque real; 

3) a Farmácia não visualiza o estoque real; 

Esses três problemas causam falta e sobra de medicamentos, fazem aumentar o 

número de pedidos emergenciais e inflam desnecessariamente os estoques. A falta e a sobra 

causam esperas, aumento do lead time, obsolescência e prejudicam o devido gerenciamento 

de medicamentos e materiais, os pedidos emergenciais aumentam o custo com os pedidos, 

além de prejudicarem o gerenciamento, e os estoques excessivos fazem aumentar 

desnecessariamente o capital imobilizado. Além desses três problemas, foram identificados 

ainda mais dois, a saber: 

4) há falhas de comunicação entre o hospital, as farmácias satélites e a 

farmácia central; 

5) há erros nos kits enviados. 

Esses outros dois problemas causam a devolução de 10% a 15% de tudo que é 

entregue, por conta de erros na quantidade, erros nos medicamentos e materiais que deveriam 

ser entregues, e também pela falta de visualização dos estoques em cada ponto. 
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Atualmente, o estoque médio de medicamentos e materiais é de 34 dias. Isso foi 

calculado realizando-se a conversão da quantidade de estoque em tempo, de acordo com a 

taxa de consumo de cada item. 

O que se propõe para esse setor é uma sistemática puxada para compra de materiais e 

medicamentos aliada à introdução da gestão visual dos estoques. Para implementação da 

sistemática puxada de compras, deve-se fazer uma classificação ABC dos itens, a fim de saber 

quais apresentam as maiores demandas e representam os maiores custos, analisar o lote 

mínimo de compra, a frequência de entrega, o lead time de reposição e a confiabilidade do 

fornecedor. Feito isso, é possível calcular as quantidades ou períodos padrão para reposição e 

introduzir quadros e outras formas de gestão visual para facilitar esse gerenciamento, 

conforme exemplifica a Figura 16, a seguir: 

 

Figura 16: Formas de gestão visual e programação puxada comumente utilizadas 

Fonte: HOMINISS CONSULTING, 2011 b 

A Figura 16 mostra algumas técnicas comumente utilizadas para facilitar a gestão 

visual e a programação puxada. Entre elas, identifica-se o uso de quadros de programação 

com demarcação de cores, indicando pontos de realização de pedidos e de tomada de ações 

corretivas e, também, o uso de outras formas de controle que seguem essa sistemática, por 

exemplo, etiquetas coloridas. 

A projeção feita a partir da introdução dessa nova sistemática de controle e 

visualização de estoques é que haja uma redução na quantidade média de estoques de 34 dias 

para algo entre 5 a 10 dias. Esse número final não está preciso porque necessita das análises 

anteriormente citadas, mas é possível afirmar que a redução ficará dentro destes limites, entre 

70% e 85% dos estoques. 
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3.1.7 Resumo das oportunidades de ganho identificadas na aplicação dos conceitos de 

Lean Healthcare no Hopital Paulista 

 

 

A fim de facilitar o entendimento e visualização de todas as propostas de melhoria e 

oportunidades de ganho da aplicação dos conceitos de Lean Healthcare no Hospital Paulista, 

este tópico apresenta na Tabela 6, de forma resumida, o que os quatro tópicos anteriores 

apresentaram em maiores detalhes. 

Vê-se que com o Lean Healthcare é possível aperfeiçoar todos os fluxos mais 

importantes do hospital. No fluxo Consultório  Centro Cirúrgico Internado  Recuperação 

Anestésica  Enfermagem  Casa, que representa o maior faturamento para o hospital, há 

possibilidade de aumento de mais de 30% na produtividade a partir do nivelamento da 

demanda e da aplicação de SMED. Para o Gerenciamento de Leitos, a expectativa é que o 

aumento de produtividade fique entre 6% e 20%, também através do uso de SMED. No fluxo 

da Emergência, que por sua própria natureza já é um dos mais otimizados, há possibilidade de 

redução de 30% no lead time, decorrente da redução de 50% no lead time do Laboratório, um 

dos processos que compõe esse fluxo. Espera-se, também, que haja um aumento de 30% na 

produtividade do Laboratório, advinda de melhorias em seu fluxo interno. Por fim, projeta-se 

uma redução de 70% a 85% dos estoques da Farmácia e Almoxarifado com a implantação de 

gestão visual de estoque e uma sistemática de compras puxada. 

Ainda, com tais projeções de ganho presentes em todos os fluxos e processos 

estudados com mais profundidade, é possível, por indução, concluir que o Lean Healthcare 

pode trazer benefícios para todas as áreas e fluxos de valor de um hospital, sendo eles clínicos 

ou administrativos. 
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Tabela 6 – Resumo das oportunidades de ganho no Hospital Paulista 

Situação atual

Nivelamento + 34 cirurgias / mês

SMED + 122 cirurgias / mês

Situação atual

900 internações / mês SMED
+ 56 novas internações cirúrgicas ou

+ 175 novas internações comuns

Aumento de 6,2% a 19,4% na 

produtividade

Situação atual

L/T = 262 minutos Redução de 30% do lead time

Situação atual

Redução de 50% no lead time

Aumento de 30% na produtividade

Situação atual

Estoque médio de 34 dias Redução de 70% a 85% do estoque

Gerenciamento de leitos

Potencial de ganho

Programação puxada para compras e gestão visual

Fluxo Consultório – Centro Cirúrgico Internado – Recuperação Anestésica – Enfermagem – Casa

Potencial de ganho

Tabela resumo das oportunidades de ganho no Hospital Paulista

Emergência

Laboratório

Farmácia

Melhorias no processo laboratorialL/T = 160 minutos

Potencial de ganho

Melhorias no processo laboratorial

480 cirurgias / mês Aumento de 32,5% na produtividade

Potencial de ganho

Potencial de ganho

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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4. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os conceitos do Sistema Toyota de Produção, ou Lean Manufacturing, como é 

conhecido no ocidente, já provaram ser capazes de proporcionar enormes vantagens 

competitivas de forma sustentável ao longo de mais de meio século desde sua criação. 

No decorrer de todo esse tempo eles se consolidaram como filosofia alternativa à 

produção em massa para os processos de manufatura. 

Mais recentemente, tais conceitos foram estendidos e adaptados com sucesso aos 

setores prestadores de serviços e, há pouco menos de dez anos, os setores fornecedores 

de serviços de saúde passaram a experimentar esses conceitos em seus sistemas de 

produção através da adaptação denominada de Lean Healthcare. 

Até então, são poucos os hospitais que já usufruem de resultados operacionais 

proporcionados pela adoção destes conceitos. Algumas aplicações estão despontando 

em países como Austrália, Reino Unido, Estados Unidos e Canadá, porém, não foi 

encontrada na literatura nenhuma aplicação desses conceitos com resultados concretos 

em um hospital brasileiro. 

Como contribuição deste trabalho tem-se uma análise que mostra que existem 

oportunidades reais para aplicação do Lean Healthcare em hospitais brasileiros, a partir 

do levantamento realizado no Hospital Paulista. Com isso, espera-se que essa filosofia 

possa se difundir também nos serviços de saúde, tanto no Brasil quanto no resto do 

mundo, e que, desta forma, haja um aperfeiçoamento da gestão hospitalar, gerando uma 

relação “ganha-ganha”, tanto para o hospital, a partir do aumento da lucratividade do 

negócio, quanto para o paciente, a partir do aumento da qualidade do serviço oferecido. 

O aumento da lucratividade, ou redução do capital necessário para se manter 

operando, no caso de hospitais que não visam o lucro, é consequência do aumento da 

produtividade e do giro, a partir da redução do lead time, da melhor utilização da 

capacidade instalada, do melhor gerenciamento de estoques, equipamentos, pessoal e 

informações e da redução na quantidade e gravidade dos erros e falhas. 
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Já o melhor serviço oferecido para os pacientes é consequência da maior rapidez 

e flexibilidade dos tratamentos, da melhor aderência à programação, da redução dos 

erros e falhas e, numa perspectiva otimista e de mais longo prazo, da redução dos custos 

repassada aos clientes desses serviços. 

Vale lembrar que os resultados apresentados por este trabalho sobre as 

oportunidades de ganho da aplicação dos conceitos de Lean Healthcare no Hospital 

Paulista são projeções baseadas no que se encontra na literatura sobre a aplicação do 

Lean e na experiência e conhecimento das pessoas que participaram desse levantamento 

e identificação de tais oportunidades. Apesar de todos os cálculos terem sido feitos com 

o rigor pertinente à situação, nada foi implementado e, portanto, não há provas de 

resultados concretos. 

Assim, como sugestão para futuros trabalhos, fica um estudo mais aprofundado, 

que abranja a implementação do Lean Healthcare em um hospital brasileiro, sobre as 

dificuldades encontradas e caminhos tomados nessa jornada, assim como os ganhos 

empíricos conseguidos. 
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