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Resumo.  

O presente estudo de caso abordou os conceitos da metodologia Lean 

Manufacturing (Produção Enxuta) que possui aplicações de sucesso em todas 

as áreas manufatureiras. Devido à sua amplitude e aos resultados alcançados 

nestas áreas, a metodologia Lean Manufacturing vem se desmembrando para 

aplicações em diversas outras áreas. Partindo deste princípio, têm-se o Lean 

Office (Escritório Enxuto) como a perfeita tradução dos métodos e ferramentas 

do Lean Manufacturing aplicados aos processos administrativos. O artigo inicia-

se com uma introdução a metodologia Lean Manufacturing e suas origens, 

relacionando-as com o Lean Office através de uma estratégia traçada dentro das 

metodologias orientadas para obtenção de resultados dentro do ambiente 

administrativo da instituição de ensino. Desta forma, pode-se observar o mapa 

do fluxo de valores de um processo dedicado, obtendo a possibilidade de 

identificar os desperdícios e propor melhorias. No final do estudo de caso, 

apresenta-se as formas de utilização das ferramentas do Lean e os resultados 

alcançados com a implementação do plano de ação. Por fim, conclui-se que o 

Lean Office alcançou positivos resultados no estudo de caso e possibilitará 

aplicações em outras atividades e setores da instituição de ensino, com devidas 

atualizações no contexto escrito no artigo sendo o mesmo aplicado em outras 

atividades e áreas ou em outras organizações. 
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1. Introdução 

 

Com a presente demanda global em aumentar a eficiência de seus 

negócios, a Instituição de Ensino Superior analisada nesse estudo de caso 

identificou, dentro do seu portfólio, um crítico ponto a ser melhorado em sua 

Central Acadêmica, vislumbrando assim, uma significativa melhora na eficiência 

do atendimento aos seus clientes (alunos). 

Segundo Womack e Jones (2004), em processos que demandam um 

pensamento enxuto, a abordagem do Sistema Toyota de Produção consiste na 

eliminação total dos desperdícios, visando o aumento da eficiência. Os 

percursores da ideologia enxuta, Eiji Toyoda e Taiichi Ohno, que após a segunda 

guerra mundial perceberam a necessidade de reconstruir seu parque industrial, 

buscaram melhorar as práticas de fabricação, de forma que essa metodologia 

foi seguida vigorosamente por outras indústrias.  

Sendo assim, a aplicação dos conceitos Lean Manufacturing (Produção 

Enxuta), que tem como objetivo reduzir os desperdícios, está atrelado a uma 

decisão estratégica para a organização que deseja manter-se competitiva no 

mercado globalizado (TICE et al.,2005). 

De acordo com Herzog (2003), a ideia de transpor os conceitos Lean das 

linhas de montagens para os escritórios, apesar de não ser tarefa simples, vem 

despertando o interesse em empresas no Brasil e no mundo.  Tal ideia que visa 

a aplicação dos princípios enxutos nas atividades não manufatureiras é chamada 

de Lean Office (Escritório Enxuto) (TURATTI; MUSETI, 2006). 

O Lean Office trata-se especialmente dos fluxos de informações, que 

acompanha os procedimentos padronizados dos materiais. Entretanto, demanda 

os mesmos objetivos de eliminação dos desperdícios, dos custos, dos trabalhos 

sem valor agregado, minimizar as problemáticas encontradas nos fluxos de 

informação, consequentemente aumentar a produtividade e eficiência, 

melhorando a utilização do tempo de execução do trabalho administrativo 

(TAPPING; SHUKER, 2010; TURATI, 2007; WOMACK; JONES, 2004; OHNO, 

1997). 

A principal finalidade do trabalho em questão é introduzir a metodologia 

Lean Office em um departamento que jamais teve contato com conceitos enxutos 

que visam consistentemente a eliminação dos desperdícios.  



 
 

2. Objetivo  

 

O objetivo principal desse trabalho é aplicar as ferramentas da 

metodologia Lean Office em uma instituição de ensino superior, com estudo de 

caso aplicado paralelamente entre o atendimento aos alunos e processo de 

análise curricular de transferência de curso. 

 

3. Metodologia  

 

O presente estudo de caso tem por natureza a metodologia da pesquisa 

aplicada (P.A), buscando caracterizar, a aplicação do conhecimento da 

metodologia Lean para desenvolvimento de melhorias na instituição de ensino. 

Sendo suscitada por objetivos comerciais através do desenvolvimento de novos 

processos ou produtos orientados para as necessidades do mercado 

(APPOLINÁRIO, 2006). A pesquisa expõe de forma explicativa os fenômenos e 

ocorrências dos fatores determinantes que contribuem para a falta de eficiência 

na central acadêmica definido as razões e o “porquê” das coisas. Abordando de 

forma quantitativa de método sobre estudo de caso das análises curriculares 

proporcionando amplo conhecimento e uma extensão maior de detalhes 

satisfatórios para aplicação da metodologia Lean Office, conforme descrito o 

procedimento na Figura 1. 

Figura 1:  Ciclo da implementação do Lean Office.  (Fonte própria).

 

Neste contexto o PDCA visa dar base para eliminação dos sete 

desperdícios, suporte nas etapas de gerenciamento dos projetos e consolidar a 



 
 

mentalização da melhoria contínua no cotidiano dos colaboradores e envolvendo 

a alta direção das organizações para elevar o conhecimento e os métodos 

enxutos das atividades desenvolvidas por todos na organização. 

Após a identificação e determinação da atividade passiva de melhoria 

utiliza-se a ferramenta analítica VSM (Value Stream Mapping -  Mapeamento do 

Fluxo de Valor), para o processo de enxergar a situação atual e geração de 

melhorias no futuro sistema de processo, seguindo as seguintes fases descritas 

por Rother e Shook (2003): 

Seleção de uma Família de Produtos: Em determinados ambientes de 

processo trabalha-se com uma variedade muito grande de produtos, dificultando 

a análise do mapa atual, desta forma uma das virtudes da ferramenta, que é a 

simplicidades, seria perdida. Portanto, analisar qual produto vai impactar com 

maior vigor os resultados finais do aumento de eficiência é de extrema 

importância.  

Mapeamento da Situação Atual: Após selecionar a família de produtos, 

desenha-se o mapa atual utilizando de ícones que representam o fluxo de 

processo do produto escolhido. Assim é determinado o mapa do estado atual. 

Mapeamento da Situação Futura: Através do mapa da situação atual 

desenha-se o mapa da situação futura, eliminando os desperdícios encontrados 

ao longo do fluxo de processo da situação atual.  

Plano de Melhorias: Elaborado com base no mapa do estado futuro são 

determinadas as melhorias que serão feitas dentro de um cronograma de ações, 

que busca atender as necessidades de melhoria no atendimento aos clientes. 

Outra ferramenta é o Kaizen, que representa a prática de melhoria, 

eliminando os desperdícios encontrados nos fluxos de processo. Esta 

ferramenta permite a eliminação dos custos desnecessários e melhoria na 

qualidade do produto ou serviço prestado. 

Além dos métodos e das ferramentas já apresentadas, o 5S também é de 

grande importância, uma vez que representa os cinco sensos que consistem na 

melhoria do ambiente de trabalho visando a qualidade e melhorando os aspectos 

de utilização, ordenação, limpeza e organização, saúde e autodisciplina, onde 

cada senso aplicado é determinante para a sequência bem-sucedida do 

processo de implementação do Lean Office. 

 



 
 

4. Desenvolvimento 

 

Mediante a análise preliminar da gerente do setor acadêmico, em uma 

reunião inicial, foram levantadas as atividades que demostravam maior 

ocupação na disponibilidade de tempo de serviço das atendentes do setor 

acadêmico, assim obtendo a possibilidade de mapear os setores e quais as 

atividades e documentações passão pelo mesmo, de forma que, permitiu o 

entendimento do grupo de famílias que compunham o portfólio das atividades 

escolhidas, partindo do pressuposto que, as atividades que mais demandavam 

tempo e colaboradores envolvidos, ficou definida, inicialmente, a aplicação da 

metodologia Lean no atendimento direto ao aluno, fluxo interno de 

documentações e processo de análise curricular de alunos transferidos 

internamente ou externamente de outras instituições. 

Inicialmente foi realizada a construção do VSM, conforme Figura 2, para 

acompanhamento do processo de análise curricular e identificação das principais 

atividades que não agregam valor ao processo, onde foi demandada uma 

pesquisa de campo e coletadas várias informações fornecidas pela gerente do 

setor acadêmico e das colaboradoras que participam do processo de 

atendimento ao aluno e são responsáveis pelas principais etapas do fluxo de 

informações na análise curricular.  

Figura 2:  VSM do estado atual, do fluxo da Análise Curricular  (Fonte própria). 

 

As ações a serem implementadas após a montagem do VSM seguiram as 

mesmas métricas previamente direcionadas por Tapping e Shuker (2010), de 



 
 

forma a eliminar os desperdícios mediante as análises feitas no fluxo da atividade 

analisada, seguindo o conceito de eliminação dos sete desperdícios. 

A etapa inicial das implementações de melhoria foi o desenvolvimento da 

Matriz dos Planos de Ação Kaizen, uma ferramenta utilizada para combater os 

desperdícios e eliminar os mesmos, que auxilia a tomada de decisão e 

priorização das ações com ótica em seu grau de dificuldade, conforme 

representado na Figura 3. 

 

Figura 3: Matriz dos Planos de Ação Kaizen.  (Fonte própria). 

 

Paralelamente a esses eventos houve a aplicação da ferramenta 5 

Sensos para melhoria no atendimento direto ao aluno e fluxos internos de 

materiais, objetivando a melhor utilização dos espaços internos, organização e 

limpeza do ambiente, proporcionando melhores condições de trabalho e uma 

sensibilidade da importância da aplicação da metodologia para a melhoria 

contínua do seu posto de atividade e da melhora das suas práticas diárias, 

fornecendo uma instrução de autodisciplina, conforme representa a Figura 4. 



 
 

Figura 4: Treinamento 5S, colaboradoras Central de Atedimento  (Fonte própria) 

 

 

5. Resultados  

 

O ciclo PDCA, foi seguido em todas as suas etapas de desenvolvimento 

conforme (CAMPOS, 2008) e (AGUIAR, 2002), e aplicado com sucesso 

mediante a filosofia Lean Office de melhorar processos administrativos. 

Foram observados diversos desperdícios nas atividades que estão 

relacionadas a análise curricular, entre os principais estão o transporte 

excessivo, tempo de espera e processamento desnecessário. 

Juntamente com a implementação das melhorias no plano Kaizen, foi 

desenvolvido pelo departamento de TI da instituição um sistema operacional de 

análise curricular online onde diversas etapas do processo foram eliminadas e o 

lead time do processo foi reduzido de forma considerável. 

Após acompanhamento e validação do novo fluxo de informações 

referentes a análise curricular, foi redesenhado um novo VSM do processo, onde 

se constatou a redução do lead time da análise em 53,34% e a eliminação de 

diversas etapas que limitavam o fluxo de informação e de movimentação física 

dos documentos, conforme Figura 5.  

 



 
 

Figura 5:  VSM do estado futuro, do fluxo da Análise Curricular  (Fonte própria)

 

Em relação aos atendimentos aos alunos na central acadêmica da 

instituição, foi instalado um terminal para retirada de senha, juntamente com uma 

televisão que registra a sequência dos atendimentos, proporcionando uma 

gestão visual do aluno em relação ao tempo de espera do atendimento e 

eliminando as filas, conforme Figura 6. 

 

Figura 6: Gestão visual e terminal de retirada de senha  (Fonte própria). 

 

No caráter de organização do ambiente interno de trabalho, observou-se, 

após a primeira etapa de implementação do 5S, que em todo departamento 

ocorreram mudanças, melhorando a gestão de materiais, aumentando o 

desempenho das colaboradoras e limpeza do ambiente de trabalho, assim 

elevando o bem-estar e saúde ocupacional de todos, por subsequência a 

autodisciplina e o envolvimento mutuo, conforme apresentado na Figura 7.   



 
 

Figura 7:  Resultado Organização e Limpeza Central de atendimento  (Fonte própria).

 

6. Considerações Finais. 

 

Verifica-se com esta pesquisa que o Lean Manufacturing, com todo o seu 

sucesso em aplicações em fábricas automobilísticas, também pode apresentar 

grandes melhorias na aplicação em diversas áreas, com isso, não seria diferente 

a aplicação da metodologia em escritórios, visando a melhoria de seus 

processos e fluxos, através do chamado Lean Office. 

O presente artigo buscou descrever a aplicação de uma metodologia que 

permite melhorar fluxos administrativos, todavia a aplicação da metodologia 

requer um empenho em desenvolvimentos técnicos e psicológicos para que 

dentro das expectativas propostas em todos os pontos analisados possa se obter 

oportunidade de melhoria. Desta forma, para os engenheiros de produção fica 

explicitamente claro, que dentro da amplitude de atuação das dez áreas 

principais e correlatas está caracterizado que o Lean, vem para agregar e 

possibilitar novas vertentes de atuações, assim consolidando ensinamentos e 

motivando novos trabalhos acadêmicos através do estudo de caso na central 

acadêmica na instituição de ensino estudada. 

Conclui-se que o Lean Office transmitiu positivos resultados no estudo de 

caso e possibilitará aplicações em outras atividades e setores da instituição de 

ensino, com devidas atualizações no contexto, referente a sua aplicação. 
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