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“A mente que se abre a uma  

nova ideia jamais voltará ao  

seu tamanho original” 

Albert Einstein 



RESUMO 

 

 

Com o advento da globalização, as empresas necessitam, hoje, buscar por técnicas e 

novos conhecimentos que as tornem mais competitivas para se manterem no mercado. A 

filosofia Lean vai ao encontro dessa necessidade por pregar um novo padrão de produção 

orientado a eliminação de desperdícios, aumento  da qualidade e busca pela melhoria contínua, 

proporcionando que as empresas obtenham lucratividade a longo prazo.  

O movimento Lean vem crescendo significativamente no Brasil e no mundo, e o seu 

sucesso despertou o interesse de organizações com elevadas taxas de desperdícios em implantar 

o sistema de produção oriundo da Toyota. A área de Tecnologia da Informação (TI) não foi 

exceção. A cobrança por melhorias de qualidade nos serviços de TI incentivou os gestores a 

implantar Lean na indústria de Tecnologia da Informação, termo que ficou denominado como 

Lean IT. 

 Este trabalho pretende estudar a aplicabilidade dos princípios, técnicas e ferramentas 

Lean voltados ao setor de TI, apresentar um estudo de caso e por fim disponibilizar um web 

site com referências acerca do tema proposto. 

 

Palavras-chave: Lean, Tecnologia da Informação, Lean IT. 

 

 



ABSTRACT 

 

Today companies need to search for new techniques and knowledge that make them 

more competitive to stay in the market. The Lean philosophy goes according with this need by 

preaching a new standard production, oriented to waste elimination, increase of quality and 

search for continuous improvement long-term profitability. 

Lean movement has grown significantly in Brazil and the world, and their success 

aroused the interest of organizations with high waste rates to deploy Toyota Production System. 

The area of Information Technology (IT) was no exception. The need for quality improvement 

in IT services encouraged the managers to implement Lean in their industry, which is called 

Lean IT. 

 This research aims to study the applicability of the principles, techniques and tools at 

IT industry. For this, we present a case study and finally provide a website with references on 

the proposed theme 

 

Keywords: Lean, Information Technology, Lean IT. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos as empresas têm procurado cada vez mais por modelos de gestão 

eficazes. A capacidade de inovar é essencial para as organizações. Atualmente, há uma 

crescente preocupação em automatizar seus processos internos, focando em atividades que 

agreguem mais valor à organização. A busca por novos modelos, instrumentos e arranjos 

organizacionais, é fator determinante para a competitividade das empresas em um mundo cada 

vez mais globalizado.  

No cenário atual, no ambiente competitivo em que as organizações estão inseridas, as 

mudanças no sistema de produção e a introdução de novas tecnologias conduzem as empresas 

a responderem de forma rápida aos apelos e necessidades do ambiente externo, em busca de 

aumentos de produtividade e redução de custos na gestão de seus negócios (CARRETO, 2006). 

Segundo Motta (1995), as mudanças que estão ocorrendo guiadas pela globalização têm levado 

as organizações a promover uma melhoria nos processos de trabalho, uma reorganização 

estrutural e a implementar novas práticas administrativas e gerenciais. 

A produção enxuta surgiu como uma estratégia de negócio que tenta suprir as recentes 

necessidades de gerenciamento. Com o propósito de aumentar a satisfação dos clientes através 

de uma utilização melhor dos seus recursos, os conceitos de gestão Lean procuram implementar 

através de processos simples uma maneira de reduzir ou eliminar desperdícios e aumentar a 

produtividade através do envolvimento dos funcionários. 

A filosofia Lean surgiu na década de 50, na Toyota (empresa automobilística japonesa), 

a partir da necessidade de se desenvolver um sistema produtivo que fosse capaz de competir 

com os sistemas de produção em massa das gigantes norte-americanas. Taiichi Ohno propôs 

um modelo que ficou conhecido como Sistema Toyota de Produção (STP). O principal objetivo 

do STP é a eliminação de desperdícios, sendo eles caracterizados em oito 

categorias  desperdícios: transporte, superprodução, esperas, processamentos, estoques, 

movimentações, defeitos e talento. 

Werkema (2006) destaca que adotar a produção enxuta implica em uma mudança na 

cultura organizacional das empresas. Isso quer dizer que não basta apenas assumir ferramentas 

e métodos propostos pela filosofia, é necessário também assumir o chamado “Lean Thinking”, 

isto é, o “pensamento enxuto”. 

O termo “Lean” foi denominado por John Krafcik em 1988 em seu artigo “Triumph of 

the Lean Production System”. Entretanto, o termo só ficou conhecido com a publicação do livro 

“A máquina que mudou o mundo” de Womack, Roos e Jones (1990) (EATON, 2013). Lean 
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Thinking também passou a ser difundido a partir da obra de Womack et. al. (1996). Os autores 

definiram o pensamento enxuto como uma forma de trabalho para fazer mais, com menos: 

menos esforço humano; menos equipamento; menos tempo; e menos espaço. O objetivo é criar 

valor para o cliente. 

Desde seu surgimento, Lean não só desafiou as práticas de produção em massa, mas 

também levou a um repensar de uma vasta gama de operações de manufatura e de operações 

além da manufatura. Conforme afirma Cantanhede (2014), o pensamento Lean se expandiu para 

além das fronteiras da produção automobilística, chegando a outros ramos de produção, 

incluindo a área de serviços. 

A área de Tecnologia da Informação (TI), por sua vez, vem crescendo e ganhando 

grande destaque na indústria, principalmente por estar constantemente presente na vida 

moderna. A TI também têm encontrado desafios para conseguir lidar com melhores níveis de 

produtividade, redução de custos, produção de inovação e serviços entregues com garantia de 

qualidade. O presente estudo pretende analisar e aferir como os princípios Lean estão presente 

nas organizações voltadas à TI e como eles podem contribuir para o seu desenvolvimento. 

1.1 Justificativa 

 

A Tecnologia da Informação é hoje um dos componentes mais importantes do ambiente 

empresarial, mostrando-se essencial para os três níveis da empresa (estratégico, tático e 

operacional) (ALBERTIN, 2000). A relevância da TI fez com que as empresas investissem em 

infraestruturas cada vez mais completas e complexas. Com isso, passou-se a cobrar do setor 

mais qualidade e eficiência no gerenciamento da informação e dos processos envolvidos. Nesse 

sentido, acredita-se que o Lean Thinking possa contribuir com técnicas de melhorias que essas 

empresas buscam. 

No âmbito acadêmico, existem alguns estudos sobre a utilização das técnicas Lean em 

diversos setores, inclusive na área de serviços. Entretanto, ainda é pequeno o volume de 

pesquisas voltadas à área de TI. Dessa forma, existe a oportunidade desta pesquisa contribuir 

apresentando a aplicabilidade do Lean Thinking em TI. 
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1.2 Objetivos 

 

Este trabalho analisa o histórico acerca do Lean Thinking. A partir do estudo de Lean, o 

trabalho tem como objetivo principal apresentar a aplicabilidade dos princípios dessa filosofia 

na área de Tecnologia da Informação (TI), isto é o Lean IT. O trabalho possui, também, como 

objetivo, o desenvolvimento de um website com referências acerca do tema proposto.  

1.3 Materiais e Métodos 

 

Este trabalho foi realizado por meio de uma revisão bibliográfica que levou em conta sites, 

livros e artigos especializados. Essas fontes foram obtidas por meio das palavras-chave 

Lean, Lean manufacturing, Lean Production, pensamento enxuto, Lean IT, tecnologia da 

informação, etc. As principais fontes de pesquisa foram: 

 Scielo (Banco de Dados Acadêmico Internacional) 

 ISI Web of Science (Banco de Dados Internacional) 

 Revista Pesquisa e Desenvolvimento Engenharia de Produção 

 Google Books 

 Google Acadêmico 

 Sites especializados (Lean Enterprise Institute, Lean Institute Brasil, Lean TI) 

Baseado nas informações levantadas na pesquisa, foi desenvolvido um website por meio 

da plataforma Wordpress, que é um aplicativo escrito na linguagem PHP com banco de 

dados MySQL. A descrição do desenvolvimento do site está apresentada no Capítulo 5. 

1.4 Estrutura do Trabalho 

 

Para o desenvolvimento do tema, este trabalho foi estruturado em 7 capítulos, que estão 

organizados da seguinte forma: 

 Capítulo 1 traz a introdução da temática, os objetivos esperados e a metodologia de 

pesquisa adotada; 

 Capítulo 2 contextualiza a origem do Lean Thinking, desde sua origem na Toyota, o 

Sistema de Produção criado pela organização japonesa, a visão de desperdício e o 

conjunto de princípios do Lean; 
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 Capítulo 3 apresenta a diversidade de aplicação do Lean em diversos setores; 

 Capítulo 4 descreve o conceito de Lean IT, suas características e aplicações; 

 Capítulo 5 descreve o desenvolvimento do web site; 

 Capítulo 6 contém a conclusão e os comentários finais da pesquisa. 
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2 LEAN THINKING: UMA VISÃO GERAL 

 

O termo “Lean”, traduzido por “enxuto”, foi originalmente citado por Krafcik, mas só 

foi amplamente estudado e difundido por Womack, Jones e Roos no livro “A Máquina Que 

Mudou O Mundo” publicado nos EUA em 1990. Este livro traz um estudo realizado pelo MIT 

(Massachusetts Institute Technology) sobre o automóvel e toda a indústria que se desenvolveu 

à sua volta. 

Em “A Máquina Que Mudou O Mundo”, JONES, ROOS, WOMACK (1990) 

evidenciaram os resultados de pesquisa com a empresa automobilística japonesa Toyota Motor 

Company. O livro aborda a revolução na fabricação representada pelo sistema adotado pela 

Toyota denominado de Toyota Production System (TPS) ou Sistema Toyota de Produção (STP).  

Esse sistema de produção passou a ser chamado de “produção enxuta” e foi comparado na 

publicação com o sistema tradicional da época, conhecido por "produção em massa". Nesse 

trabalho, ficaram evidentes as vantagens que o STP trazia em sua concepção através do seu 

significativo desempenho em termos de produtividade, qualidade e desenvolvimento de 

produtos.  

A designação “Lean Thinking ” ou “Pensamento Enxuto” também foi utilizada por 

Womack et. al,, desta vez em 1996, na publicação “Lean Thinking”. Os autores definiram o 

Pensamento Enxuto como uma forma de trabalho em que é possível fazer mais com menos: 

menos esforço humano, menos equipamento, menos tempo e espaço. O objetivo é ficar cada 

vez mais próximo da necessidade do cliente, com esforços contínuos da empresa para eliminar 

desperdícios e agregar valor. 

 Vale ressaltar, conforme Cantanhede (2014) menciona em seu trabalho, que os autores, 

ao definirem o Lean Thinking como uma forma de trabalho, estão caracterizando-o como uma 

prática e filosofia, e não como um método, conjuntos de técnicas ou ferramentas. 

 

2.1 História 

 

A revolução industrial iniciada em meados do século XVIII, na Inglaterra, trouxe 

grandes mudanças à sociedade, sendo um marco decisivo na história, revolucionando o modo 

de produção da época. Até então, se vivia da produção artesanal, em pequenas oficinas, que 

deram lugar para a utilização das máquinas à vapor. Realidades até então desconhecidas 

começaram a ser enfrentadas. Um dos primeiros desafios foi a forma de gerenciar uma máquina, 
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que tinha uma grande capacidade de produção, e também a forma de gerenciar a produtividade 

dos trabalhadores.   

Os problemas de gestão foram abordados por Frederick Taylor, por meio de suas 

publicações. Taylor tinha como objetivo aumentar a produtividade através da aplicação de 

métodos científicos. Para tanto, teve como instrumento o estudo dos movimentos e tempos que 

os operários levavam para desenvolver uma atividade. Taylor propôs que todo trabalho deve 

ser dividido em tarefas individuais e cada uma delas deveria ser decomposta em operações 

elementares, as quais poderiam posteriormente ser redefinidas, eliminadas ou alteradas, para 

que o trabalho seja executado no menor tempo possível (HOBBS, ROSS, 2003). 

Nas décadas seguintes à Revolução Industrial, com o aparecimento dos princípios de 

gestão de Taylor e o surgimento do motor, o comércio e a indústria começaram a ser explorados 

e rapidamente passaram a se expandir. Foi nesta fase, no início do século XX, que Henry Ford 

fundou a Ford Motor Company. 

Ford estabeleceu um novo sistema produtivo denominado por “Produção em Massa” no 

qual desenvolveu a primeira linha de produção, em 1915, que rapidamente se expandiu para a 

indústria em geral e ainda hoje é utilizado (BHAGWAT, 2005). O modelo de Ford foi marcado 

por um sistema de padronização de componentes e um padrão simples e fácil para fabricar um 

produto. 

Por volta de 1940, com a Segunda Guerra Mundial, muitas empresas se concentraram 

em fabricar produtos militares. No pós-guerra, com parte das indústrias destruídas, aumentou-

se a busca por produtos diversos devido à necessidade de reconstruir o que havia sido destruído. 

O desafio na fabricação mudava para a demanda pela variedade de produtos.No entanto, aqueles 

que haviam implementado o sistema de produção em massa não conseguiam corresponder 

muito bem a tais necessidades e viram-se obrigadas a melhorar a sua eficiência. 

 Precisava-se urgentemente encontrar um modelo alternativo ao de Henry Ford para que os 

fabricantes pudessem manter sua capacidade competitiva, por meio de um sistema que lhes 

permitissem fabricar variados produtos e sem muitos desperdícios. As melhorias se deram com 

o aumento do tamanho dos lotes, esquecendo a variedade de produtos, e os efeitos negativos 

dos longos inventários existentes nas linhas produtivas (HICKS et al, 2009).  

No meio desse cenário conturbado, no Japão, a família Toyoda, que inicialmente tinha 

sua produção baseada em teares, mudou seu modelo de produção quando Sakichi Toyoda 

conheceu, ao viajar para os Estados Unidos, a invenção que mudaria a história da família: o 

automóvel. Ao voltar para o Japão, incumbiu seu filho Kiichiro Toyoda a construir o primeiro 
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veículo motorizado do Japão, que foi apresentado em 1935. Dois anos depois, Kiichiro fundou 

a Toyota Motor Company Ltd (TOYOTA, 2015). 

Depois da Segunda Guerra Mundial, a economia japonesa entrou num período de 

extremo declínio. Segundo Hino (2009), estimava-se que a produtividade nos Estados Unidos, 

em 1935, era nove vezes maior do que no Japão. Com muitos problemas a enfrentar, Kiichiro 

delegou a empresa a seu primo Eiji Toyoda, que foi enviado para os Estados Unidos (EUA) 

para aprender sobre o sistema de produção em massa. Eiji estava determinado a implantar o 

modelo fordiano na Toyota, mas percebeu que o mercado japonês era muito pequeno e com 

menos potencial, se fazendo necessário trabalhar com pequenos volumes, mas com grande 

variedade. 

A partir da necessidade de se desenvolver um sistema mais eficiente, Eiji designou 

Taiichi Ohno, para desenvolver um sistema produtivo que pudesse concorrer com os EUA em 

até três anos. Ohno passou a implementar diversas modificações na fábrica. Passou a 

desenvolver lotes pequenos, com foco na eliminação de desperdícios, que proporcionasse, 

consequentemente, redução nos custos. Adotou também um sistema de sinalização (Kanban) e 

introduziu o conceito de just-in-time, que definia que a peça certa deveria estar na linha de 

montagem no momento em que fosse usada. Nascia o Sistema Toyota de Produção (STP).  

Outros métodos foram surgindo ao longo do tempo com o intuito de flexibilizar a linha 

de produção da Toyota. Foi a grande capacidade dinâmica de aprendizagem de Taiichi Ohno o 

centro do sucesso do STP (HOLWEG, 2007). Em 1990, foi publicado o livro “A Máquina Que 

Mudou O Mundo”, descrevendo os conceitos e métodos de trabalho aplicados pelo STP, que 

fundamentaram este novo sistema produtivo (SHAH; WARD, 2007). 

 

 

2.2 Sistema Toyota de Produção 

Para analisarmos a construção do Lean, é indispensável nos referirmos ao STP. Alguns 

estudos defendidos por Shingo (1996), Ohno (1997) e Ghinato (1996), afirmam que a Produção 

Enxuta se baseia no STP, sendo o seu mentor Taiichi Ohno. Este texto pretende exibir através 

da história do STP, os princípios que foram incorporados ao pensamento enxuto. 

Conforme Filho, J. (2010) menciona em seu estudo, o Sistema Toyota de Produção foi 

concebido quando a empresa japonesa percebeu que não seria possível igualar seus métodos de 

produção aos das gigantes americanas, como Ford e General Motors (GM), devido ao fato de 

suas situações econômicas e de mercado serem muito distintas. Assim, a Toyota desenvolveu 
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um sistema que proporcionava uma alta variedade, gastando menos tempo, recursos e dinheiro, 

ao manter um baixo nível de estoque, garantindo aos clientes entrega em tempo e produtos de 

máxima qualidade. O STP passou a ser adotado por muitas companhias japonesas como 

consequência da crise do petróleo de 1973, tornando-se um marco para a indústria 

automobilística.  

A produção enxuta não só desafiou com sucesso as práticas de produção em massa 

aceitas na indústria automotiva, mudando significativamente o trade-off (ato de escolher) entre 

a produtividade e qualidade, como também levou a repensar vários aspectos de fabricação. Os 

conceitos de redução de estoque, produção just-in-time e eliminação de desperdícios 

revolucionaram a forma de se pensar a produção e mostraram ao mundo empresarial que este 

novo conceito de produção superava em muitos aspectos os princípios tradicionais da produção 

em massa. 

Ghinato (2000) definiu STP como uma filosofia de gerenciamento que procura otimizar 

a organização de forma a atender as necessidades do cliente, no menor prazo possível, na mais 

alta qualidade e ao mais baixo custo, envolvendo e integrando não só manufatura, mas todas as 

partes da organização. O principal objetivo do sistema está centralizado em aumentar o lucro 

através da constante redução de custos, por meio da identificação e eliminação de atividades 

que não agreguem valor ao produto. Tais atividades são denominadas “perdas” no processo 

produtivo. 

Hino (2009) definiu 5 fatores principais como indicadores do sucesso do STP: 

I. O sistema reduz custos de maneira ampla, pela implacável eliminação de 

desperdício;  

II. Os dois pilares do sistema chamam-se just-in-time (no tempo certo) e jidoka 

(automação); 

III. O STP é um sistema de produção que trabalha para: (1) criar somente o que é 

necessário, quando necessário e na quantidade necessária; (2) ter cada processo downstream 

(do final da linha) “puxando” exatamente o que necessita de cada processo upstream (começo 

da linha); e (3) envolver o mínimo de pessoas; 

IV. Produção nivelada: as quantidades e as variedades de produção por hora são 

balanceadas para todos os processos. Sincronização: todo o processo está munido de um sistema 

que não permite que ele produza muito rápido. Automação: as linhas são programadas para 

parar sempre que situações anormais ocorram. Gerenciamento visual: tudo está organizado para 

que possa ser compreendido imediatamente; 



17 

V. Os tempos de troca de início (setup) são estabelecidos tão reduzidos quanto possível, 

a fim de minimizar o tamanho dos lotes. 

Hino (2009) descreve o STP como um sistema com foco na fabricação rápida de seus 

produtos. Para isso, é predominante a eficiência e agilidade em seus processos produtivos e as 

ferramentas, metodologias ou capacitores utilizados neste sistema. Tais técnicas foram 

desenvolvidas com o objetivo de auxiliar as organizações a obterem sucesso no aprimoramento 

de seus processos e melhorarem a sua competitividade (SOUZA, 2014, p.). 

Para poder explicar o STP, Liker (2005) utiliza o formato de uma casa, como mostrado 

na Figura 1. E por que uma casa? Segundo o autor: "Porque uma casa é um sistema estrutural. 

A casa só é forte se o telhado, as colunas, e as fundações são fortes!". 

 

Figura 1- Sistema Toyota de Produção.  Adaptado 

Fonte: (LIKER, 2005, p.). 

 

Na interpretação de Liker, o telhado representa as metas do STP: qualidade superior, 

redução de custo e lead time mais curto através da operação de eliminar os desperdícios. No 

centro estariam representadas as pessoas e na base a filosofia: o modelo que a Toyota 

desenvolveu para alicerçar e manter uma estabilidade diante dos ambientes internos e externos.  

Nesta base, ferramentas como o Heijunka box, padronização do trabalho, Manutenção 

Produtiva Total (TPM) e o fundamento da concepção da cadeia de valor dão estabilidade 
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operacional ao sistema. Os pilares que sustentam o STP são o Just-in-Time e automação 

(também conhecida pelo nome autonomação). Contudo, o STP nasceu como um método 

racional de fabricar produtos pela completa eliminação dos elementos desnecessários na 

produção, com o propósito de reduzir os custos (MONDEN, 2015). Portanto, podemos afirmar 

que a base do Sistema Toyota de Produção é a eliminação completa dos desperdícios, 

desperdícios que serão detalhados na seção seguinte. 

2.3 Desperdícios 

 

"O objetivo mais importante do STP é aumentar a eficiência da produção, reduzindo os 

custos pela eliminação consistente de desperdícios" (OHNO, 1997). Para Womack e Jones 

(1996), “desperdício”, ou muda em japonês, significa qualquer atividade humana que absorve 

recursos, mas não gera valor. Neste contexto, Carreira (2005) define valor como um dos 

princípios fundamentais da Mentalidade Enxuta. Carreira afirma que todo valor é definido a 

partir do ponto de vista do cliente. Ao se questionar: “será que determinada atividade contribui 

diretamente para que o produto do cliente seja mais completo?” ou “o cliente paga para esta 

atividade ocorrer?”, a resposta nos leva a dois termos do Lean: valor agregado e valor-não-

agregado.  

Hines e Taylor (2000) afirmam que existem três tipos de atividades dentro de uma 

organização:  

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

valor ao produto ou serviço. Significa dizer que são atividades em que o consumidor 

ficaria satisfeito em pagar; 

b) Atividades que não agregam valor (NAV): Atividades que, aos olhos do cliente final, 

não agregam valor ao produto ou serviço e são desnecessárias em qualquer 

circunstância. Essas atividades são nitidamente desperdícios e devem ser removidas a 

curto e médio prazo; 

c) Atividades necessárias, mas que não agregam valor: Atividades que, aos olhos do cliente 

final, não agregam valor ao produto ou serviço, mas são necessárias. Esses desperdícios 

são mais difíceis de serem reduzidos em curto prazo, portanto necessitam de um 

tratamento em longo prazo, a menos que sejam submetidos a um processo de 

transformação radical. 
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Hines e Taylor (2000) acrescentam que em um ambiente de produção (manufatura ou 

fluxo logístico) a proporção entre os três tipos de atividades corresponde em média ao indicado 

na Figura 2. 

 

 

Figura 2 - Organização da Manufatura. Adaptado 

Fonte: (HINES; TAYLOR, 2000, p.). 

 

Tendo em vista tal desproporção entre atividades que agregam valor e atividades que 

não agregam valor nenhum, parece propício para uma organização voltar esforços para reduzir 

esses desperdícios. Para que seja possível focar na redução de todas as perdas ocorridas no 

processo produtivo, a produção enxuta parte do princípio que existem oito tipos de desperdícios 

que devem ser identificados e eliminados. A seguir serão apresentadas as características desses 

desperdícios.  

2.3.1 Os Oito Desperdícios 

 

A partir do princípio de recusar qualquer atividade que gere desperdício adicionando 

custos que não agreguem nenhum valor ao produto, Womack, Jones (1996) e Shingo (1996) 

descrevem, inicialmente, sete desperdícios que foram identificados por Taiichi Ohno: 
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Superprodução 

 Dentre todos os desperdícios, a superprodução é considerada a mais prejudicial, pois 

além de poder esconder os demais desperdícios, é a mais difícil de ser eliminada. 

Existem dois tipos de desperdícios por superprodução: 

a) Superprodução quantitativa: é a perda por produzir mais produtos do que o 

necessário ou programado; 

b) Superprodução antecipada: perda por fazer o produto antes do tempo necessário, 

antecipando sua demanda. Dessa forma, as peças ficarão estocadas aguardando o 

período em que serão utilizadas. 

Este tipo de desperdício tem origem através de problemas e restrições no processo 

produtivo, como: altos tempos de setup; problemas com a incerteza da qualidade e 

confiabilidade dos equipamentos, levando a produzir mais do que o necessário; falta de 

coordenação entre a produção e a demanda; layout de fábrica inadequado que implica em 

grandes distâncias a percorrer com o material, levando à formação de lotes para movimentação, 

dentre outros.  

Espera 

Existem três tipos de desperdícios por espera: 

a) Espera no processo: o lote inteiro aguarda o término da operação que está sendo 

executada no lote anterior, até que a máquina, dispositivos e/ou operador estejam 

disponíveis para o início da operação (processamento, inspeção ou transporte); 

b) Espera do lote: espera por cada peça que compõe um lote é submetida até que 

todas as peças do lote tenham sido processadas para, então, seguir para o 

próximo passo ou operação; 

c)  Espera do operador: ociosidade devido ao desbalanceamento de operações. Este 

desperdício pode resultar em filas que visam garantir altas taxas de utilização 

dos equipamentos. 

Transporte 

O transporte (movimentação excessiva de peças, pessoas e informação) é visto como 

uma atividade que não agrega valor ao produto, porém, necessária devido a restrições de 

processo e das instalações. Esta atividade é encarada como desperdício de tempo e recurso. 
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Processamento 

São etapas do processamento que poderiam ser eliminadas sem afetar as características 

do produto. Nesse sentido, torna-se importante a aplicação das metodologias de engenharia e 

análise de valor, que consistem na simplificação ou redução do número de componentes ou 

operações necessários para produzir determinado produto. Qualquer elemento que não adicione 

custo, mas valor ao produto, deve ser otimizado. 

Defeitos 

O desperdício por defeitos é resultado da fabricação de produtos com problemas de 

qualidade que apresentem características fora de uma especificação estabelecida e que, por esta 

razão, não satisfaçam os requisitos de uso. Produzir produtos defeituosos implica em 

desperdícios de materiais, mão-de-obra, inspeção de produtos, entre outros, causando 

retrabalho, aumento de custo e impacto no cliente. 

Estoque 

Armazenamento excessivo de matéria-prima, material em processamento e produto 

acabado que resultam em desperdício de investimento e espaço. Uma grande barreira ao 

combate desse desperdício é a “vantagem” que os estoques proporcionam de aliviar os 

problemas de sincronia entre os processos. Essa vantagem, na realidade, pode ser prejudicial, 

pois traz a possibilidade de que outros problemas estejam ocultos através deste armazenamento. 

Movimentação desnecessária 

O desperdício por movimentação está relacionado aos movimentos desnecessários 

realizados pelos operadores na execução de uma tarefa. Este tipo de desperdício geralmente é 

causado pela má organização do posto de trabalho - layout mal definido - e resulta em alto 

tempo de espera e perda de itens. 

A literatura clássica indicava a existência de sete tipos de desperdícios. Posteriormente 

foi inserido um oitavo desperdício, caracterizado como desperdício do talento das pessoas, que 

significa o desperdício de ideias, do potencial criativo dos funcionários e suas formas de 

manifestar conhecimentos e habilidades que podem vir a agregar (Liker, 2005). 
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2.4 Princípios do Lean Thinking 

 

Womack e Jones (1996) afirmam que o método mais eficaz para se eliminar os 

desperdícios se dá através do Pensamento Enxuto, pois é uma maneira de especificar valor, 

alinhar na melhor sequência as ações que geram valor e realizar as atividades sem interrupções 

toda vez que alguém as solicita. 

Os autores definiram cinco princípios que orientam o modo de Pensamento Enxuto nas 

organizações: especificação do valor, identificação de fluxo de valor, fluxo contínuo, produção 

puxada e busca da perfeição. Esses princípios são fundamentais na eliminação dos desperdícios 

e têm como objetivo ajudar a tornar as empresas mais flexíveis e capazes de responder as 

necessidades dos clientes. Eles serão apresentados com mais detalhes nas próximas subseções. 

 

2.4.1 Especificação de Valor 

O valor é o ponto de partida para o pensamento enxuto e deve ser definido segundo as 

perspectivas do cliente final. O valor só é significativo quando expresso em termos de um 

produto específico que atenda às necessidades do cliente a um preço e momento específico. 

Definir valor inclui projetar produtos de acordo com as necessidades locais do cliente, 

determinando exatamente as características do produto e serviços associados ao que o cliente 

está disposto a pagar (JONES; WOMACK, 1996). 

 

2.4.2 Identificar o Fluxo de Valor 

O fluxo de valor é o conjunto de todas as ações específicas necessárias para se levar um 

determinado produto a passar pelas três tarefas gerenciais críticas em qualquer negócio: a tarefa 

de solução de problemas, que abrange desde a concepção do produto até o seu lançamento; a 

tarefa de gerenciamento da informação, que ocorre desde o recebimento do pedido até a sua 

entrega, seguindo um cronograma detalhado; e, por fim, a tarefa de transformação física, que 

vai da matéria-prima ao produto acabado nas mãos do cliente. 

 

2.4.3 Fluxo Contínuo 

Uma vez que o valor tenha sido especificado, o fluxo de valor de determinado produto 

mapeado, com as etapas que geram desperdícios eliminadas, o passo seguinte é dar fluidez às 

atividades restantes, que geram valor. Isso significa realizar todas as etapas sem interrupções, 

refugos ou refluxos. 
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Essa etapa, no entanto, requer que toda a mentalidade existente seja modificada. Isto 

porque, é comum nos depararmos com a convicção de que para uma atividade proceder de 

forma eficiente, ela deve ser agrupada por tipo e realizada em lotes. Porém, segundo o 

pensamento enxuto, essa abordagem deve ser substituída pela utilização de um fluxo contínuo 

de produção. Dessa forma, as coisas funcionam melhor quando o foco está no produto e suas 

necessidades, e não na organização ou equipamento, de modo que todas as atividades 

necessárias para se projetar, pedir e fornecer um produto ocorram em um fluxo contínuo.  

 

 

2.4.4 Produção Puxada 

Segundo Womack e Jones (1996), ao introduzir um fluxo contínuo à produção, é 

perceptível que o tempo necessário desde a concepção do produto até o seu lançamento, cai 

drasticamente. Dessa forma, é possível projetar, programar e fabricar exatamente o que o cliente 

quer, ou seja, o cliente passa a “puxar” a produção. 

A produção puxada, em termos simples, significa que um processo inicial não deve 

produzir um bem ou serviço sem que o cliente de um processo posterior o solicite. Isso permite 

a não acumulação de estoques, ao contrário do que ocorre na “produção empurrada”, conforme 

mostra a Figura 3, em que a empresa produz conforme a sua capacidade, mantendo a produção 

sempre funcionando ao enviar ordens de produção para as áreas, resultando consequentemente, 

em uma alta quantidade de produtos em estoque.  

 

 

Figura 3 - Modelos de Produção 

Fonte: (http://educacao.globo.com/provas/enem-2013/questoes/17.html). 
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2.4.5 Perfeição 

 

Conforme o valor tenha sido especificado, cada etapa no fluxo de valor tenha sido 

identificada e que o fluxo esteja contínuo sendo puxado pelos clientes, provavelmente novos 

desperdícios que estavam ocultos no fluxo de valor irão aparecer.  Dessa forma, deve-se 

começar o processo novamente e continuá-lo até que um estado de perfeição seja atingido em 

que o valor ideal é criado com nenhum desperdício. 

Para Womack, Jones e Roos (1990), a perfeição consiste na melhoria contínua através 

da rápida detecção e solução de problemas na base. 
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3 LEAN ALÉM DA MANUFATURA 

 

Conforme visto neste trabalho, o Lean é originário da indústria automobilística. Porém, 

nos últimos anos, é possível afirmar que a filosofia também se popularizou fora das fábricas de 

automóveis.  

O foco dos primeiros estudos sobre Lean ocorreram nas diversas indústrias ligadas a 

manufatura que passaram a adotar práticas da produção enxuta. Doolen e Hacker (2005) 

mencionam que muitas dessas implantações eram baseadas nos princípios incorporados pelo 

STP. 

Desde a publicação do livro “Lean Thinking” em 1996, Womack e Jones expandiram a 

concepção de que o pensamento enxuto só poderia ser aplicado nas fábricas. Os pesquisadores 

afirmaram que o Lean pode ser aplicado em todos os tipos de indústria: na produção de produto 

ou de serviço. O que, a princípio, era visto apenas como uma alternativa à produção em massa, 

poderia evoluir nos mais diversos setores. 

Os princípios Lean apresentados no capítulo 2 deste trabalho, definidos por Womack e 

Jones tiveram o papel de nortear as transformações para o Pensamento Enxuto. Os autores, 

entretanto, nunca trataram a mentalidade enxuta como instruções ou um conjunto de técnicas 

de como alcançar tal transformação. Conforme Bhasin e Burcher (2006) mencionam, Lean é 

mais uma filosofia do que uma estratégia e deve ser visto como uma mudança da percepção de 

como se olhar para processos e negócios. 

3.1 Lean em Diversas Áreas   

 

Desde que as publicações de Womack e Jones expandiram as fronteiras do pensamento 

enxuto, estudos e casos de aplicação passaram a ser identificados em diversas áreas do 

conhecimento, podendo-se destacar: construção civil, áreas hospitalares, produção e 

distribuição de alimento, e serviços em geral. 

Quando aplicado em operações relacionadas à prestação de serviços, foi introduzido o 

conceito de Lean Service (Serviço Enxuto), cujo termo refere-se à um sistema de operações e 

serviços padronizáveis compostos por atividades que geram valor para os clientes. Devido a 

presença direta do cliente, o maior objetivo é atender às suas expectativas (NASCIMENTO e 

FRANCISCHINI, 2004; BOWEN e YOUNGDAHL, 1998). 
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Swank confirmou através de seu estudo “The Lean Service Machine” (2003) que 

empresas de serviços podem usar os mesmos princípios advindos do Lean Thinking para 

impulsionar o desempenho de seus negócios. O estudo menciona a implantação da filosofia em 

uma empresa de seguros. O autor destaca que a iniciativa rendeu resultados significativos: os 

custos trabalhistas foram reduzidos em 26% e houve uma redução da taxa de reenvio devido a 

erros em 40%. Com isso, ganhou-se não só em termos de produtividade, mas também em termos 

de qualidade do serviço entregue. 

Ampliando ainda mais o conceito de utilização do Lean Thinking,Womack e Jones 

(1994) concluíram que a aplicação de técnicas enxutas para atividades isoladas não era o fim 

do caminho e caracterizaram uma evolução do modelo organizacional: o Lean Enterprise 

(Empresa Enxuta).A Empresa Enxuta é definida como um grupo de indivíduos, funções e 

empresas legalmente separadas, mas operacionalmente sincronizados. No modelo de empresa 

enxuta, uma empresa é parte de uma cadeia de valor que pode incluir muitas empresas inter-

relacionadas (WOMACK, JONES, 1994). A Figura 4 mostra a evolução da terminologia Lean. 

Por fim, o Lean Thinking pode ser entendido como uma filosofia voltada para à 

satisfação do cliente, que é norteada através de um conjunto de cinco princípios, sendo o maior 

objetivo a eliminação dos desperdícios. A Figura 5 apresenta o resumo desses conceitos. 

Dentre todas as áreas em que o Lean Thinking pode ser aplicado, o objeto de estudo 

deste trabalho é analisar sua aplicação à Tecnologia da Informação (TI), isto é Lean IT. O estudo 

acerca de Lean IT será detalhado na próxima seção. 

 

Autor Ano Termo Conceito 

 

Krafcik, Womack, Jones e Roos 

 

1990 

 

Lean, Lean Production, Lean 

Manufacturing 

Eliminação de desperdícios. Base do 

STP 

(Indústria automobilística) 

 

Womack e Jones 

 

1994 

 

Lean Enterprise 

Uma empresa é parte de uma                      

cadeia de valor 

Bowen & Youngdahl 

Nascimento & Francischini 

1988 

2004 

 

Lean Service 

Lean aplicado em operações 

relacionadas à prestação de serviços 

Bell & Orzen 
2011  

Lean IT 

Princípios Lean voltados para a área 

de Tecnologia da Informação 

Figura 4 - Evolução do termo Lean 
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Figura 5 - Resumo dos Conceitos Lean Thinking. 

Fonte: (CANTANHEDE, 2014). 
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4  LEAN IT 

 

Com a globalização e o surgimento da informática, a vida dos indivíduos e organizações 

tem mudado drasticamente nas últimas décadas. A economia industrial deu lugar à era da 

informação, e a TI tem desempenhado um importante papel neste cenário. A TI está cada vez 

mais presente no dia-a-dia das pessoas, através de aparelhos eletrônicos e principalmente da 

internet, e também se faz presente no ambiente corporativo, sendo parte essencial para qualquer 

atividade. 

Por muito tempo a TI foi vista apenas como uma área técnica e de suporte dentro das 

empresas, diferentemente da realidade que temos hoje. Nos dias atuais, a tecnologia da 

informação é uma poderosa ferramenta que as empresas podem usar para criar vantagem 

competitiva. 

A TI, para muitas empresas, se tornou um parceiro estratégico, que faz parte do negócio. 

Não é mais possível tratá-la de forma isolada: ela deve estar cada vez mais alinhada aos 

negócios, na busca de maior produtividade e eficiência, tornando-se assim peça-chave em 

qualquer corporação, independentemente do ramo, atividade ou porte. 

Diante da relevância e proporção que a TI assumiu, a área passou a encontrar alguns 

desafios. Dentre eles, desafios com ambientes mais complexos, a necessidade de aumento de 

produtividade, redução de custo e riscos, melhoria de qualidade e melhor alinhamento com o 

negócio.  

Neste cenário, com o objetivo de direcionar a TI e controlar a qualidade, têm-se utilizado 

da implementação de diversos frameworks e melhores práticas como: Control Objectives for 

Information and related Technology (COBIT); Information Technology Infraestructure Library 

(ITIL); e Project Management Institute (PMI). 

A TI tem buscado também ferramentas, métodos e filosofias fora da área de sistemas. 

São exemplos dessa busca: o Total Quality Management (TQM); o Seis Sigma; e o Pensamento 

Enxuto. Todas essas estratégias são criadas e aplicadas na manufatura com o objetivo de 

melhorar a qualidade, a produtividade, o foco no negócio e o foco no cliente (CANTANHEDE, 

2014). Dentro desse contexto, nasce o termo Lean IT, com a aplicação dos princípios e filosofias 

do Lean Thinking em TI. 

Os autores Bell e Orzen (2011), pioneiros nas explorações sobre Lean IT, definem-no 

primeiramente como uma transformação comportamental e cultural profunda, que incentiva 
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todos na organização a pensar de modo diferente sobre o papel da informação de qualidade na 

criação e entrega de valor para o cliente. Lean IT engaja pessoas e se utiliza dos princípios do 

Lean para integrar, alinhar e sincronizar a organização de TI com a área de negócios.  

No livro “Lean IT”, Bell e Orzen exploram os aspectos de Lean IT subdividindo-os 

dentro de duas dimensões: 

1) Voltada para fora: integração com a melhoria dos processos de negócio, isto é  

sistemas de informação e organização de TI em parceria com o negócio para 

melhorar continuamente e inovar gerenciamento de sistemas; 

2) Voltada para dentro: ajudar organizações de TI a alcançar excelência 

operacional, aplicando os princípios e ferramentas de melhoria contínua para 

operações de TI, serviços, desenvolvimento de software e projetos. 

As duas dimensões não são separadas, mas complementares. Ambas têm o mesmo 

objetivo de transformação Lean: criação de valor para a empresa e seus clientes. 

Os estudos contidos na literatura evidenciam que sistemas de informação e inovação 

não podem ser alcançados com um foco em tecnologia por si só. A jornada de Lean IT deve 

começar nas pessoas e depende da melhoria contínua, processos e tecnologia, nessa ordem 

(BELL,ORZEN,2011). Esses três elementos devem se manter balanceados. Apesar do interesse 

das empresas em trazer o pensamento enxuto para sua cultura interna, ainda é um desafio para 

elas aplicar essa transformação e medir a sua efetividade. Em conformidade com tal 

necessidade, uma iniciativa criada pelo MIT, chamada de LAI (Lean Advancement Initiative – 

Iniciativa de Avanço em Lean), desenvolveu um modelo de transformação empresarial. Esse 

modelo, juntamente com a ferramenta de avaliação criada pelo LAI, tem o objetivo de replicar 

a aplicação do Lean Thinking em qualquer domínio. 

Como ilustra a Figura 6, o LAI propõe uma abordagem holística composta por três 

conjuntos: Lean Enterprise Model (Modelo para Empresa Enxuta) - (LEM), Transition-to-Lean 

Roadmap (Roteiro de Transição para Lean) - (TTL) e o Lean Enterprise Self-Assessment Tool 

(Ferramenta de Autoavaliação para Empresa Lean) - (LESAT). 
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Figura 6 - Relação LEM, TTL e LESAT 

Fonte: (CANTANHEDE, 2014) 

 

O LEM é uma estrutura sistemática para organizar e disseminar a pesquisa do LAI. O 

LEM engloba os princípios e práticas do Lean, correspondendo ao “o que fazer”, mas não 

determina “como fazer”. 

Adquirir uma compreensão dos princípios fundamentais do Lean é um pré-requisito 

necessário para ser capaz de conceber uma empresa gerida sob uma mentalidade enxuta 

(LESAT GUIDE, 2016). O TTL fornece um roteiro de transição para Lean. A Figura 7 mostra 

seu modelo de transformação, divididos em ciclos. Os ciclos de Entrada e Reentrada estão 

relacionados com a decisão da empresa em adotar os conceitos do Lean; o Ciclo Longo está 

associado com a criação das condições e do ambiente necessários para o sucesso da 

transformação; e o Ciclo Curto foca na implantação contínua das ações (planejar, executar, 

monitorar e corrigir) (CANTANHEDE, 2014). 

O LESAT, por sua vez, foi projetado para avaliar a transformação organizacional. Para 

Karvonen et al. (2012), o objetivo do LESAT é orientar empresas a implementar Lean através 

da avaliação do estado atual das capacidades Lean, bem como fixar metas para os futuros 

passos. 

Para implementar tal transformação em organizações de TI, o ponto de partida deve 

estar centrado em incorporar a essência do pensamento enxuto, adaptada ao segmento de 
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tecnologia. Esta relação entre princípios e desperdícios do Lean clássico para o Lean IT está 

detalhada na próxima seção. 

 

Figura 7  – Modelo de Transição para Lean a partir do Transition to Lean (TTL) roadmap 

Fonte: (CANTANHEDE, 2014) 

4.1 Princípios Lean IT 

 

Para que o Lean seja aplicado fora das indústrias, as organizações precisam incorporar 

conceitos e princípios que têm o papel de nortear as suas transformações para uma empresa 

enxuta. Os princípios clássicos do Lean, difundidos pela manufatura, podem ser adaptados para 

a área de TI conforme apresentado nas subseções seguintes. 

 

I. Valor 

 

A premissa inicial é identificar o que é valor para o cliente. Embora pareça uma tarefa 

simples, não é, pois podemos notar, através da Figura 8, que apenas 33% dos projetos em TI 

são entregues no prazo com o custo e especificações pretendidos. Desses projetos, apenas 30% 

são realmente utilizados pelos clientes. Assim, ouvir os clientes e entender o que eles querem é 

um fator primordial para o início de uma transformação empresarial. 

Os clientes de uma organização podem ser internos ou externos, ou seja, a empresa pode ser 

uma fábrica de software fornecendo valor a clientes externos ou, por exemplo, uma empresa de 
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manufatura, a qual utiliza TI para suprir as necessidades de clientes internos. De qualquer 

maneira deve-se sempre pensar na entrega de valor ao cliente final. 

 

 

II. Fluxo de Valor 

 

Antes de desenvolver um software para seu cliente externo ou interno deve-se perguntá-

lo sobre o que ele identifica como requisito de mais valor e o que deve ser entregue primeiro. 

Tratando-se de TI, é uma boa prática fazer uma lista das entregas e validá-las constantemente. 

Se necessário é possível utilizar uma ferramenta Lean muito comum chamada mapeamento de 

fluxo de valor, que tem como propósito identificar os desperdícios e conhecer mais 

profundamente como seria o comportamento das informações no produto. Dessa maneira, é 

possível ter a visão do todo e identificar mais facilmente por que ponto começar o 

desenvolvimento. 

 

III. Fluxo Contínuo 

 

Depois de identificar a melhor sequência para desenvolver um produto ou executar o 

serviço, as atividades devem ser feitas em fluxos contínuos, sem interrupções. Ferramentas 

ágeis como Scrum, Extreme Programming (XP), Lean software development e kanban, são 

 

Figura 8 - Destino dos Projetos 

Fonte: (http://www.leanti.com.br/conceitos/3/o-que-e-lean-ti.aspx). 
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comumente utilizadas para este fim. Vale destacar que, para ter um fluxo contínuo em TI, é 

necessário estabelecer um acordo prévio com o cliente, ou seja, certificar-se de que ele entende 

o modelo de trabalho proposto.  

 

IV. Produção Puxada 

 

A equipe deve produzir somente o que o cliente quer. Em ambientes de desenvolvimento 

na área de TI, muitas vezes, são desenvolvidas soluções que os clientes nunca pediram ou sequer 

utilizarão. Por outro lado, algumas vezes, os clientes tem dificuldades em saber o que querem, 

seja por incertezas mercadológicas estratégicas ou até mesmo discordâncias internas. É por isso 

que a TI deve sempre desenvolver em pequenos lotes, a fim de que as tarefas possam ser 

constantemente validadas, diminuindo o desperdício. 

 

V. Perfeição 

 

O último princípio é a perfeição, também conhecido por kaizen. Para se alcançar a 

perfeição, e diminuir os desperdícios, é recomendado deixar visíveis os erros e problemas no 

dia-a-dia, para que sejam estudados e não aconteçam mais. Além disso, questionar a maneira 

como se executa um trabalho e tentar melhorá-la cada vez mais. 

 

4.2. Desperdícios em TI 

 

A preocupação principal do Lean é a eliminação de desperdício. Definimos desperdício 

como quaisquer atividades ou trabalho que não geram valor a um produto ou serviço. Para a 

otimização da gestão e operação da TI devemos buscar a redução dos oito tipos de desperdícios 

vistos no Lean Thinking.  

Bell e Orzen (2011) adaptaram os desperdícios identificados inicialmente na manufatura 

comparando-os com o que encontramos na Tecnologia da Informação:  

 

1) Estoque: informação em excesso causando problemas de busca e versionamento, 

backlog em excesso e trabalho em progresso, licenças de software e hardware que não são 

utilizadas, capacidade de armazenamento e processamento sobrando; 
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2) Superprodução: excesso de e-mails, relatórios, alertas, etc. que não são lidos, 

aplicações e funcionalidades que não serão usadas, máquinas sobrecarregadas, hardware 

utilizado de forma incorreta; 

3) Espera: indisponibilidade dos sistemas, etapas de processo desnecessárias, 

tempo de resposta lento, necessidade de recursos e processos manuais; 

4) Transporte: deslocamentos para resolução de problemas, estoques de 

equipamentos centralizados, troca de informação entre múltiplos sistemas, barreiras de 

segurança ao fluxo de informações; 

5) Processamento: dados redundantes, transações desnecessárias, relatórios não 

utilizados, funcionalidades que os clientes não usam, processamento sem valor; 

6) Movimentação: busca por informação em diferentes lugares, inserção dos 

mesmos dados em diferentes telas de sistemas, prioridades que mudam a todo instante; 

7) Defeitos: alterações em sistemas e aplicações não autorizadas, não utilização de 

funções "standard" de pacotes. Dados incorretos. Correção de Incidentes e bugs nos sistemas; 

8) Talentos: desperdiçar o potencial criativo das pessoas. Não ouvir os envolvidos com 

o projeto sobre suas percepções, não envolver o time na identificação e resolução dos problemas 

com os quais eles lidam diariamente. 

 

4.3 Perspectivas para o Lean IT 

 

Ao longo de sua história, o Lean provou ser uma poderosa filosofia que permitiu, por 

meio da inovação e de “fazer mais com menos”, tornar organizações mais eficientes e, 

consequentemente, proporcionar significativa vantagem competitiva sobre as demais. 

Conhecidos os seus benefícios, seus conceitos e princípios rapidamente se replicaram em 

inúmeras áreas, inclusive em Tecnologia da Informação, de forma que tem transformado o Lean 

IT em uma tendência nos últimos anos. 

O Lean IT é uma realidade em muitas empresas do segmento de tecnologia. Segundo 

Kindler et. al (2007), ao aplicar os princípios Lean ao desenvolvimento e manutenção de 

aplicativos foi possível aumentar a produtividade de 20% a 40%, melhorando a qualidade e 

velocidade de execução. Tendo em vista os casos de sucesso, diversas companhias passaram a 

se interessar pela filosofia, aumentando a procura por implantá-la em seus empreendimentos. 

Esse indicativo realça a importância que se tem atualmente de contar com profissionais 
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qualificados que possam direcionar as empresas e ajudá-las a alcançar uma completa 

transformação aplicando Lean IT. 

A crescente demanda por profissionais com conhecimento em Lean IT, impulsionou 

instituições a criar novos mecanismos de qualificação profissional. Atentos às novas exigências 

do mercado, recentemente foram criadas certificações em Lean IT. 

É possível afirmar que o Lean IT está em expansão. As empresas têm buscado por ideias 

inovadoras e o Lean IT mostra-se uma nova alternativa para direcionar negócio e TI. A filosofia 

pode e deve ser complementada por outros frameworks já utilizados no gerenciamento da 

informação. Quando alinhada com princípios ágeis e ITIL, por exemplo, pode resultar em um 

grande diferencial para uma organização que busca otimizar seus processos, reduzir 

desperdícios, custos e aumentar sua eficiência. Para que seja possível atender à demanda desse 

novo nicho, estão surgindo ofertas de qualificação por meio de certificações, que tendem a ser 

o grande diferencial e um salto para o desenvolvimento de Lean IT. 

A aposta nas certificações baseadas no pensamento enxuto motivou seis renomados 

centros de formação (APMG, EXIN, Peoplecert, ITpreneurs, Pink Elephant, Quint Wellington 

Redwood) a fundar uma associação voltada a Lean IT, chamada de LITA (Lean IT Association). 

A associação foi criada para promover a cooperação para o desenvolvimento de uma 

certificação de Lean IT. A LITA visa proporcionar materiais padrões de referência acerca do 

tema, além de uma compreensão clara do valor e posicionamento de Lean IT em relação a outras 

áreas de conhecimento, estruturas e padrões. A associação criou um padrão global para 

certificação, com quatro certificações distintas divididas em três níveis: Foundation, 

Practicioner e Professional (LITA, 2016). 

O investimento em certificações é muito bem visto, principalmente em TI, visto que as 

tecnologias se renovam constantemente. Em muitas organizações, obter uma certificação é 

sinônimo de vantagem, uma vez que as certificações podem promover um grau maior de 

confiabilidade e qualidade do profissional. 

 

 

4.4.  Ferramentas Lean 

O pensamento enxuto utiliza-se de algumas técnicas e ferramentas para implantar ou 

suportar o Pensamento Enxuto, visando sempre diminuir o desperdício e identificar melhorias 

em seu processo. Algumas das ferramentas utilizadas para esse fim e que são amplamente 

utilizadas no setor de TI estão descritas na seção seguinte. 
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4.4.1 Processo A3 

 

De acordo com o livro “Gerenciando para o aprendizado”, escrito por John Shook,, o 

termo A3 significa universalmente aquela folha de papel de tamanho 29,7 centímetros por 42 

centímetros. Mas, numa empresa Lean, um A3 tem um significado muito maior que esse. 

No A3 cada problema ou desafio que uma organização enfrenta deve ser passível de ser 

registrado em uma folha de papel A3. Falando em termos bem práticos, nessa única folha de 

formato A3, líderes e suas equipes vão detalhar, em quadros que dividem a folha, o problema, 

projeto ou desafio a ser enfrentado. É preciso detalhar também como ele será abordado, com as 

respectivas análises, ações corretivas e planos de ação.  

Acredita-se que essa é uma maneira de fazer com que todos os que enfrentem o 

problema, enxerguem a questão a ser resolvida por meio de uma mesma lente: uma única folha 

de papel A3. Favorecendo a simplicidade e estimulando o poder de síntese e foco, evitando 

longos relatórios que muitas vezes não são lidos por ninguém. 

No geral, ele é dividido em duas partes: o lado esquerdo (serve para identificar o 

problema) e o lado direito (contendo as possíveis contra-medidas). O A3 se lê da esquerda para 

direita, de cima para baixo.  

Em uma única página, um A3 precisa conter, na maior parte das vezes, as seguintes 

seções: 

I. Título: define o problema; 

II. Responsável e data: apresenta responsável pelo problema e a data de quando foi 

elaborado ou revisado; 

III. Contexto: detalha o que está sendo feito e qual a importância; 

IV. Objetivos e metas: descreve, de forma precisa, o que se espera alcançar; 

V. Análise: apresenta o levantamento das causas raíz do problema e os efeitos que o 

mesmo provoca; 

VI. Contramedidas propostas: define ações corretivas para atingir o problema; 

VII. Plano: descreve o plano de ação quem faz o quê e quando; 

VIII. Acompanhamento: cria um processo de revisão contínua para antecipar problemas 

remanescentes, capturar/compartilhar aprendizados. 
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4.4.2  Ciclo PDCA 

 

O processo de melhoria contínua é a metodologia aplicada para a solução dos problemas 

e se espelha no desenvolvimento do ciclo do PDCA (abreviação do inglês: Plan, Do, Check, 

Act), ferramenta da qualidade elaborada por William Edwards Deming, também conhecido 

como círculo/roda de Deming (LIKER, 2005). Deming é mais conhecido como um pioneiro da 

abordagem de gestão da qualidade e acreditava que uma fonte fundamental de qualidade da 

produção estava em ter processos claramente definidos e repetíveis. 

O Kaizen utiliza-se deste sistema como metodologia para a solução dos problemas e 

para a introdução de melhorias realizadas por indivíduos em grupos, com autonomia para 

decisões e para implementações, baseadas em consenso (LIKER, 2005).  

A metodologia do ciclo do PDCA, representado na Figura 9, consiste em quatro 

estágios: 

   I. Planejar (Plan):  

 Estabelecer plano de ação; 

 Estabelecer metas; 

 Identificar mudanças necessárias. 

        II. Fazer (Do): 

 Implementar plano de ação; 

 Experimentar, tentar. 

   III. Verificar (Check): 

 Avaliar resultados; 

 Discutir o que foi aprendido; 

 Estudar, refletir. 

   IV. Agir (Act): 

 Incorporar aprendizado; 

 Padronizar e estabilizar mudança; 

 Definir ação corretiva em função do resultado.  
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                                                                       Figura 9 – Ciclo PDCA 

 

4.4.3 Kaizen 

 

Kaizen é uma palavra japonesa que significa literalmente melhoria: mudar (kai) para 

melhor (zen). Kaizen é um conceito primordial do Pensamento Enxuto e, de fato, é a chave para 

o sucesso competitivo do Japão. Imai (1986) define o significado de kaizen da seguinte forma: 

“Kaizen significa melhoria contínua na vida pessoal, vida social e vida profissional. Quando 

aplicado ao local de trabalho, kaizen significa melhoria contínua envolvendo funcionários de 

todos os níveis de uma empresa”. A filosofia Kaizen assume que nosso modo de vida deve se 

concentrar em esforços de melhoria constante. É uma melhoria gradual, sem fim, fazendo 

pequenas coisas melhores, estabelecendo e alcançando padrões cada vez mais elevados. Kaizen, 

portanto, tem como principal objetivo aplicar pequenas mudanças diárias que resultam em 

grandes melhorias ao longo do tempo.  

Há dois níveis de Kaizen, conforme Rother e Shook (2003):  

 Kaizen de sistema ou de fluxo, que enfoca o fluxo total de valor e é dirigido ao 

gerenciamento;  

 Kaizen de processo, que enfoca processos individuais e é dirigido a equipes de 

trabalho e líderes de equipe. 

Um Evento Kaizen tem por objetivo melhorar com soluções rápidas e simplificadas, um 

método ou uma ferramenta Lean, uma área em particular e em um curto período de tempo.  Para 

isso, esses eventos podem estar estruturados de forma a: 

 Definir metas e fornecer quaisquer informações necessárias; 

 Rever o estado atual e desenvolver um plano de melhorias; 

 Implementar melhorias; 

 Rever e consertar o que não funciona; 
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 Relatar os resultados e determinar os itens de acompanhamento. 

Este ciclo é frequentemente usado aplicando PDCA. 

 

4.4.4 Kanban 

 

Kanban é uma ferramenta simples, de gestão visual. Seu significado é “cartão visual” 

ou “sinal visual” em japonês. É uma metodologia de sinalização originada na Toyota para 

sinalizar passos em seu processo de fabricação. A fácil visualização do sistema de produção 

permitiu que as equipes se comunicassem com mais facilidade e que os processos fossem mais 

refinados, ajudando a reduzir o desperdício e maximizar o valor. 

No setor de TI, kanban também é uma ferramenta visual de gestão de fluxo de 

desenvolvimento. O principal objetivo é garantir um ritmo sustentável de produção para evitar 

excesso de estoques, gargalos e atrasos. 

Kanban utiliza cinco princípios fundamentais para criar um conjunto resultante de 

comportamentos Lean nas organizações (ANDERSON; REINERTSEN, 2010). São eles:  

I. Visualizar o Fluxo de Trabalho; 

II. Limitar o Trabalho em Progresso (WIP – Work in Progress);  

III. Medir e Gerenciar o Fluxo;  

IV. Tonar explícitas as políticas no processo;  

V. Utilizar modelos para reconhecer as oportunidades de melhoria. 

Um dos principais mecanismos utilizados pelo método Kanban no desenvolvimento de 

softwares é o Kanban Board, que são quadros de cartões e “post-its” dispostos, de acordo com 

o andamento do projeto, para o controle visual do desenvolvimento ágil e do WIP. A Figura 10 

representa um quadro comum de kanban utilizado por equipes de desenvolvimento. 
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Figura 10 - KANBAN 

Fonte: (http://www.culturaagil.com.br/kanban-do-inicio-ao-fim/). 
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4.5  Caso de Sucesso:  A Jornada CI&T 1 

 

A obra de Steven Bell “Run Grow Transform: Integrating Business and Lean IT”, 

publicada em 2013, traz um estudo de caso da empresa CI&T. No livro, Bruno Guiçardi, co-

fundador e presidente da CI&T América do Norte, discute engenharia de valor e a maneira 

como a organização passou a incorporar Lean IT. O estudo de caso trata da experiência de 

implementação de engenharia de valor, uma abordagem que a organização usa com os seus 

clientes para priorizar o backlog de um projeto grande e complexo, a fim de entregar o melhor 

valor para o negócio.  

Fundada em 1995, com sede no Brasil (Campinas) e escritórios na América Latina, 

América do Norte, Europa e Ásia, a CI&T é hoje especialista em soluções digitais e emprega 

metodologias Lean e Agile para fornecer “terceirização” de seus serviços. Um forte 

compromisso com a inovação colocou a CI&T à frente na identificação de como o pensamento 

Lean elimina o desperdício e agrega valor, para ajudar os clientes a reduzir custos e melhorar a 

qualidade, velocidade e agilidade dos negócios. 

Desde sua fundação, a empresa evoluiu seus processos e modelos de maturidade em 

busca de se adequar as necessidades do mercado. A CI&T foi pioneira no uso do RUP (Rational 

Unified Process) para desenvolvimento de software, mas a busca por melhores alternativas para 

trazer valor ao cliente a conduziu a adotar Capability Maturity Model (CMMI) nos anos 

seguintes (CMMI nível 4 em 2006 e Nível 5 em 2007). Como resultado, conquistou melhorias 

no custo, qualidade e cronograma, “98% dos projetos estavam sendo concluídos dentro do prazo 

e 95% deles concluídos dentro do orçamento; Além disso, a taxa de defeito pós-produção era 

abaixo de 0,1 def / KLOC (comparado a uma média de 0,4 def / KLOC em outras empresas 

CMMI Nível 5)”. Apesar dos bons resultados, os clientes mostravam-se insatisfeitos com o que 

lhes era entregue. O produto final, muitas vezes, não atendia as necessidades de negócio. Eles 

também tinham processos inflexíveis e incapazes de lidar com a mudança, segundo as queixas 

dos usuários.  

Visando solucionar os frequentes problemas encontrados nos projetos, a empresa passou 

a adaptar seu modelo e incentivou as equipes de desenvolvimento a utilizar métodos ágeis. As 

melhorias foram perceptíveis no primeiro projeto e aumentaram o nível de satisfação do cliente. 

Encorajada pelo bom desempenho, a partir de 2007 a CI&T deu início a sua “jornada ágil”. 

                                            

1 Estudo de caso inspirado na obra de Steven Bell e Michael Orzen: “Lean IT: Enabling and 

Sustaining your Lean Transformation” 
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As equipes do projeto passaram a empregar métodos ágeis através da recolha de estórias 

dos clientes e acrescentaram mais flexibilidade com ciclos mais curtos de entrega. Essa 

abordagem, no entanto, ainda trazia algumas limitações para os desenvolvedores. Como a CI&T 

se tratava de uma empresa externa, os envolvidos na implementação de um projeto nunca 

estavam inseridos dentro do contexto de negócio tão profundamente quanto precisavam, faltava 

a eles entender qual a real necessidade dos seus clientes e o que eles enxergavam como valor. 

Diante desse cenário, os gestores perceberam que a utilização de métodos ágeis só 

solucionavam parte dos problemas e, então, começaram a estudar novos modelos que 

atendessem às suas expectativas. Esta investigação os levou ao pensamento Lean.  

O grande desafio da CI&T, nessa fase, foi o de encontrar uma maneira de ajudar os 

clientes a tomarem melhores decisões. A solução veio com a adoção do pensamento enxuto. 

Inspirados na indústria automobilística, a CI&T adaptou uma técnica amplamente utilizada pelo 

setor, chamada de "engenharia de valor". Através do conceito de engenharia de valor, foi 

possível estabelecer um diálogo baseado no valor entre a TI e áreas de negócio. A discussão 

sobre a incorporação de um componente ao produto passou a se basear em sua contribuição e 

seu valor para os objetivos de negócio esperados do projeto.  

Com o objetivo de entender o valor real, os projetos passaram a iniciar de forma 

diferente. As práticas tradicionais de questionamentos ao cliente foram substituídas pela 

experiência das equipes técnicas ao lado dos usuários, visando entender quais os objetivos 

esperados, o propósito do investimento e como eles esperavam um retorno sobre seu 

investimento. Somente quando o propósito do negócio foi bem compreendido entre todas as 

partes, a equipe do projeto começou a reunir os requisitos. Essa iniciativa tomada pela CI&T é 

conhecida como o processo A3 no pensamento enxuto e envolve a compreensão do problema 

de negócio e a análise antes de saltar para a solução.  

A experiência da CI&T com a engenharia de valor demonstrou que com uma 

compreensão mais profunda do problema de negócio, a abordagem para a solução pode alterar 

a técnica e os requisitos funcionais, em grande medida. Em um cenário típico, 40% dos recursos 

entregues na solução final não estavam na lista inicial de recursos solicitados por áreas de 

negócio. 

Bruno Guiçardi afirma que o maior aprendizado foi o de exercer a disciplina do 

pensamento enxuto, sendo primordial primeiramente entender o problema e só depois passar a 

planejar a solução. Segundo ele, um dos grandes erros nas organizações de TI se deve à 

especialistas em TI que não estão acostumados a pedir o valor de um projeto, enquanto, por 
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outro lado, os empresários não são levados a responder esse tipo de perguntas dos contratantes 

externos.  

As equipes CI&T têm utilizado combinações de Lean e Agile durante os últimos anos 

em mais de uma centena de projetos e os resultados da abordagem Lean voltados a resolução 

de problemas e definição de valor no início de cada projeto tem sido enormes, tornando a CI&T 

referência no assunto. 
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5 DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE 

 Um dos objetivos deste trabalho foi desenvolver um website sobre Lean IT, baseado em 

todas as informações contidas nesta pesquisa, de forma a ser disponibilizado na internet por 

meio de uma plataforma de uso gratuito e livre.  

O site desenvolvido trata-se de uma adaptação da pesquisa realizada, em que páginas 

online constituem uma síntese dos artigos e referências utilizadas. Dessa forma, o site poderia 

proporcionar, aos interessados, conhecimento sobre assuntos relacionados em Lean em TI. O 

site visa complementar o estudo aqui descrito por meio de uma representação mais interativa e 

gráfica. 

Para a criação do site foi utilizada a plataforma Wordpress, que é um aplicativo de 

sistema de gerenciamento de conteúdo para Web, escrito na linguagem PHP com banco de 

dados MySQL, voltado principalmente para a criação de blogs e desenvolvimento de sites 

(Wordpress, 2016). A ferramenta apresentou inúmeras vantagens que propiciaram a sua 

escolha: fácil manipulação, gerenciamento e atualização; é gratuito e de código aberto; interface 

simples; grande quantidade de plugins. 

Para a fase de implementação do website na rede de computadores, o Laboratório de 

Informática Aprendizagem e Gestão (LIAG), da Faculdade de Tecnologia – Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP), forneceu o servidor e o domínio necessários para realizar 

sua publicação. O LIAG é um grande incentivador deste projeto e referência em pesquisas que 

abordam assuntos acerca de gestão e informática. 

As páginas Web abordam os assuntos citados ao longo deste estudo, tais como: o que é 

“Lean Thinking”; história do Lean; o que é “Lean IT”;  visão de desperdícios; princípios Lean; 

ferramentas mais utilizadas; artigos, pesquisas, livros, blogs relacionados ao tema; 

curiosidades; notícias. Assim, o ambiente desenvolvido tem disponível, atualmente, uma 

combinação de 22 páginas. Pretende-se manter o site disponível após a conclusão deste 

trabalho, de forma a ampliar o seu conteúdo e mantê-lo atualizado. Para isso, o LIAG passa a 

ser responsável por sua manutenção e suporte.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gerenciamento_de_conte%C3%BAdo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gerenciamento_de_conte%C3%BAdo
https://pt.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://pt.wikipedia.org/wiki/PHP
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O website2 está disponível e o acesso pode ser feito livremente.  Os resultados do 

processo de desenvolvimento estão apresentados no Apêndice 1. 

                                            

2 Disponível no endereço: http://www.ft.unicamp.br/liag/leanit/ 
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6 CONCLUSÃO 

De acordo com o que foi apresentado neste trabalho, conclui-se, inicialmente, que as 

organizações têm buscado por metodologias inovadoras que acompanhem as correntes 

mudanças em torno delas, para se manterem competitivas e com bons indicadores de 

desempenho e eficiência. Diversas áreas da indústria passaram a aplicar o sistema de produção 

Lean, devido aos bons resultados obtidos nas empresas automobilísticas, revelando-se uma 

filosofia versátil e de grande importância para qualquer tipo de segmento.  

Este projeto teve como principal objetivo avaliar a aplicabilidade do Lean Thinking em 

TI. Com base nos estudos acerca da aplicabilidade dos princípios e técnicas Lean, pode-se 

afirmar que este objetivo foi atingido. Como pode ser visto no estudo de caso, tanto princípios 

quando técnicas Lean são aplicáveis aos processos de organizações de TI, nos quais também há 

oito tipos de desperdícios que devem ser eliminados continuamente. A experiência da CI&T 

demonstra que os esforços voltados a engenharia de valor, orientados pela filosofia Lean IT, 

trouxeram melhor qualidade aos projetos e maior valor agregado ao cliente.  

As ferramentas Lean também são vistas como instrumentos úteis para a execução dos 

princípios, enquanto o modelo de transformação do LAI é um importante mecanismo capaz de 

guiar empresas de TI, ou de qualquer outra área, a conquistar uma transformação para a 

mentalidade enxuta.  

O segundo objetivo foi desenvolver um website acerca do tema proposto por esta 

pesquisa. O site foi disponibilizado e contém uma adaptação de todo o conteúdo aqui 

apresentado. As páginas abordam todos os assuntos descritos, com o intuito de disseminar o 

Lean IT e incentivar que mais interessados no assunto possam aprender e embarcar na jornada 

Lean. Nesta direção, apresenta-se como oportunidade para futuros trabalhos uma avaliação da 

interface do site, a fim de aferir a percepção de aprendizagem sobre Lean. 

Por fim, vale ressaltar que Lean IT já é uma realidade em TI, mas necessita ser mais 

disseminado. Ao analisar a sua aplicabilidade, este trabalho pretende contribuir com uma 

abordagem ainda escassa na literatura. 
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APÊNDICE 1 – INTERFACE WEBSITE 

 

A página inicial do website (Figura 1), contém um menu superior com os tópico: Lean 

Thinking, Lean IT, ferramentas e materiais, abaixo há cinco destaques que também 

direcionam para as páginas do site. 

 

 
Figura 1 – Página Inicial 

 

A página sobre Lean IT (Figura 2), é possível ser acessada através do menu superior principal 

e através dos destaques da página inicial. Nessa página há uma visão geral sobre a definição de 

Lean IT e sua relação com a área de tecnologia da informação, além de vários links que 

redirecionam para outros conceitos. A página contém também dois submenus: página sobre 

desperdícios e outra sobre os princípios.  

 
Figura 2 – Página Lean IT 
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A página sobre os desperdícios (Figura 3) descreve os oito tipos de desperdícios encontrados 

na área de TI através de alguns exemplos. 

 

 
Figura 3 – Página Desperdícios 
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O outro submenu da página Lean IT apresenta os princípios que norteiam a filosofia (Figura 4). 

 
Figura 4 – Página Princípios 

 
A página que apresenta as ferramentas que o Lean IT pode utilizar, pode ser acessada pelo menu 

principal ou pelo destaque na página inicial. Essa página (Figura 5) contém uma lista de 

algumas ferramentas e metodologias, ao clicar nas palavras listadas é redirecionado para outras 

páginas, que explicam as ferramentas individualmente. 

 
Figura 5 – Página Ferramentas 
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A página Materiais (Figura 6) reúne diversas fontes de conhecimento que foram usadas nesta 

pesquisa ou que contém curiosidades acerca do tema. Essa página contém três tópicos: Blogs e 

sites, jogos e publicações, as imagens servem como links para as respectivas páginas que 

também podem ser acessadas através do menu principal (submenu da página materiais). 

 

 
Figura 6 – Página Materiais 

 

 

Ao clicar na imagem destacada como “Blogs e sites”, indicado na Figura 6, é apresentada a 

Página Blogs (Figura 7) que contém uma lista com diversos sites e blogs com assuntos 

relacionados ao Lean. Ao clicar nos tópicos há um direcionamento para o endereço do site 

indicado. 

 
Figura 7 – Página Blogs 
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Ao clicar na imagem destacada como “Publicações”, indicado na Figura 6, é apresentada a 

Página Publicações (Figura 8) que contém uma lista com livros, dissertações e artigos que são 

referências sobre Lean.  

 
 

 
Figura 8 – Página Publicações 

 
 

Ao clicar na imagem destacada como “Jogos”, indicado na Figura 6, é apresentada a Página 

Jogos (Figura 9), que contém indicações de maneiras divertidas de se aprender sobre lean 

através de jogos interativos. 

 

 
Figura 9 – Página Jogos 
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A página ilustrada pela Figura 10 foi idealizada para apresentar diversas notícias sobre Lean 

IT. Essa página está destacada na página inicial e também como submenu da Página Inicial. 

 
 

 
Figura 10 – Página Notícias 

 


