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“A mente que se abre a uma nova ideia 

jamais voltará ao seu tamanho original”. 

(Albert Einstein)  

 

 

“Educação não transforma o mundo. 

Educação muda as pessoas. Pessoas transformam 

o mundo. ” 

(Paulo Freire) 



 

RESUMO 

Objetivo - A dissertação tem como objetivo impulsionar o debate sobre o uso do 

pensamento enxuto (Lean Thinking) no setor educacional por meio de um estudo de 

caso, da empresa TRILHA, abordando o uso da principal ferramenta lean, o A3, em 

trabalhos finais de curso (TCCs) em turmas de MBA de Gestão Industrial e de 

Produção e Gestão da Qualidade no Brasil. 

 

 

Metodologia – O estudo segue a metodologia qualitativa, utilizando o delineamento 

de estudo de caso. A pesquisa iniciou-se com um levantamento bibliográfico sobre o 

pensamento enxuto (Lean Thinking) e, em sequência, passou pela coleta de 

informações secundárias sobre a experiência da empresa TRILHA, concluindo com 

as entrevistas em profundidade com os principais envolvidos na elaboração do 

método. O modelo teórico desenvolvido por Liker (2005) foi a lente de análise 

escolhida para a avaliação dos resultados encontrados no levantamento. Este 

modelo aborda os princípios fundamentais do Modelo Toyota, oriundo do Sistema 

Toyota de Produção (STP). 

 

Resultados – O levantamento de bibliográfico revelou a expansão dos princípios 

lean em vários segmentos da atividade econômica. Em relação ao setor 

educacional, algumas universidades estrangeiras vêm adotando o Lean Thinking, 

com foco no aprimoramento de seus processos administrativos, conhecido como 

Lean Higher Education. O uso do lean em processos de aprendizagem tem sido 

usado, ainda de forma experimental, em alguns países europeus. Na experiência 

brasileira, o uso dos princípios lean thinking pela TRILHA apresentou resultados 

positivos no aprendizado. A metodologia permite aos alunos superar as dificuldades 

inerentes à execução dos trabalhos finais, fornecendo um método científico para a 

resolução de problemas. Embora não necessariamente em uma abordagem 

consciente, a equipe idealizadora adotou muito dos princípios descritos por Liker 

(2005) sobre o Modelo Toyota. A análise das informações levantadas, sugere que a 

adoção do Lean Thinking no setor educacional traz benefícios sobre a 

aprendizagem. Entretanto, é importante observar que o sucesso de sua 

implementação, necessita do engajamento humano na lógica de melhoria contínua. 



 

 

Contribuições Práticas - Através da apresentação de experiências pioneiras no 

Brasil e no mundo, a investigação contribui para o debate internacional sobre o uso 

do Lean Thinking nos processos de aprendizagem e sua adequação ao 

desenvolvimento de habilidades como resolução de problemas e aprendizado para 

aprender. 

 

Originalidade - Este estudo apresenta o caso de uma empresa que desenvolveu 

uma metodologia para a orientação de cursos finais de MBA em Gestão Industrial e 

MBA em Gestão da Produção e Qualidade com base em uma das ferramentas mais 

utilizadas no Sistema Toyota de Produção, o A3, com melhoria contínua ao longo de 

nove anos e mais de 1.000 trabalhos finais de curso orientados. 

 

Palavras-chave: Lean. STP. Lean Education. MBA. Educação Executiva. Lean 

Manufacturing. Lean Educação. Lean Higher Education. Aprendizagem 

Organizacional. Lean Thinking. 

 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado/Artigo Original. 



 

ABSTRACT 

Objective – The dissertation aims to boost the debate about the use of Lean 

Thinking in the educational sector through a case study addressing the use of A3 

Report in final course papers. The research encompasses both the MBA in Industrial 

Management and Production and Quality Management in Brazil. 

 

Methodology - The research follows the qualitative methodology, using the case 

study design. TRILHAS‟s consultancy developed a particular method to orientate 

students throughout the process of preparation the final course work in a structured 

fashion. The research started with a bibliographical survey on lean thinking and, in 

sequence, passed through the collection of secondary information, concluding with 

the in-depth interviews with the main ones involved in the elaboration of the 

methodology developed by TRILHA. The theoretical model developed by Liker 

(2005) was the background to analyze the results. It approaches the fundamental 

principles of the Toyota Model from the Toyota Production System (STP). 

 

Results - The investigation of the secondary information revealed the expansion of 

lean principles in several segments of economic activity, i.e., Lean Thinking. 

Regarding the educational sector, some foreign universities have been adopting 

Lean Thinking, focusing on the enhancement of their administrative processes, 

known as Lean Higher Education. The Lean Education, in turn, is still passing 

through the experimentation. In the Brazilian experience, TRILHA‟s consultancy 

presented positive results on learning by applying the A3 Report to support the final 

course papers‟ preparation. The methodology allows students to overcome difficulties 

inherent to the execution of the final course papers, providing a scientific method for 

solving problems. Although not necessarily in a conscious approach, the idealizer 

team has adopted the principles of Liker (2005) about the Toyota Model. The results 

suggest that the adoption of Lean Thinking in the educational sector brings benefits 

to learning. Nevertheless, it is important to note that the success of its 

implementation requires human engagement in the logic of continuous improvement. 

 

Practical Contributions - Through the presentation of pioneering experiences in 

Brazil and the world, the investigation contributes to the international debate about 



 

the use of Lean Thinking in learning processes and their suitability to the 

development of skills such as problem-solving and learning to learn. 

 

Originality – The dissertation brings a unique case about the Lean Education in 

Brazil, which is in practice in the MBA of Industrial Management and MBA in 

Production and Quality Management over nine years, with 1.000 (thousand) final 

course papers oriented through its distinctive methodology so far. 

 

Keywords: Lean. Lean Education. Executive Education. Lean Manufacturing. Lean 

Education. Lean Higher Education. Organizational Learning and Development.  
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1 INTRODUÇÃO 

Em outubro de 2018, foi divulgado, pelo Fórum Econômico Mundial, o 

Relatório Global de Competitividade 2018 (figura 1), no qual o Brasil ocupa a 72ª 

posição dentre 140 países avaliados, o que o classifica com o pior desempenho 

entre os países que compõem o BRICS. O baixo desempenho do Brasil, dadas suas 

dimensões e potencialidades1, deve-se, provavelmente, a um conjunto de questões 

estruturais, tais como falta de articulação entre os setores público e privado, 

infraestrutura inadequada e baixa qualificação da mão de obra. 

Figura 1 – Indicador Global de competividade 2018 - Brasil 

Fonte: The Global Competitiveness Report 2018 

O mesmo relatório menciona que o desempenho do País no pilar 

Habilidades aponta para os baixos desempenhos no setor educacional e seu 

impacto sobre a qualificação da mão de obra, ocupando a 127ª posição no indicador 

“facilidade de encontrar trabalhadores qualificados”, a 125ª, em “pensamento crítico 

no ensino” e a 124ª, em “qualificação dos graduados”.  

                                                      

1
 O Brasil ocupa a primeira posição na América Latina e Caribe no pilar capacidade de inovar. 
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A baixa qualificação da mão de obra afeta os níveis de produtividade das 

empresas e limita a capacidade de inovação. Esse quadro acaba instalando no País 

um círculo vicioso, em que a baixa qualificação impacta na produtividade e reduz a 

capacidade de inovação nas empresas, que, por sua vez, impacta na melhoraria da 

produtividade nas companhias. Mas seria possível sair dessa inércia? 

Jorge Lemann, o maior empresário brasileiro, aponta um norte a respeito. 

“Viajando pelo mundo, observei que os países que mais crescem têm as seguintes 

características: um excelente sistema educacional e um empreendedorismo 

meritocrático.” (CERQUEIRA, 2017). O empresário, de forma bastante empírica, 

aplica esse conhecimento em suas empresas ao escolher seus executivos. Além de 

dedicar longas horas aos processos seletivos, Lemann criou um programa de bolsas 

de estudos em que financia estudantes com alto potencial em universidades de 

referência pelo mundo e os emprega, em sua maioria, quando retornam ao País. 

Dessa forma, Lemann cria vantagem competitiva para suas empresas baseado em 

jovens com perfil empreendedor e alto nível educacional. Recentemente, Lemann 

tomou para si a missão de impactar a produtividade no País, empreendendo na área 

educacional. Além de iniciativas em educação formal, deseja expandir a cultura do 

empreendedorismo para a base da pirâmide. Suas metas são ousadas e seu plano, 

ambicioso, para tal, criou uma estratégia focada em inovação/imitação de países 

bem-sucedidos nesse tipo de política e, novamente, cercou-se de especialistas 

altamente qualificados para implementação de suas ideias. 

Inovação e empreendedorismo têm feito parte da pauta mundial nos 

últimos anos, apontados como capacidades necessárias para a sobrevivência dos 

países, empresas e indivíduos, e como itens propulsores do desenvolvimento 

econômico a partir das mudanças disruptivas provocadas pela 4ª Revolução 

Industrial. No Press Release do Relatório Global de Competitividade 2017-2018, 

Schwab (2017) destaca a importância da capacidade inovadora de um país como 

vantagem competitiva, a partir da contribuição de sua força de trabalho: 

A competitividade global será cada vez mais definida pela capacidade 
inovadora de um país. Os talentos tornar-se-ão cada vez mais importantes 
do que o capital e, portanto, o mundo está passando da era do capitalismo 
para a era do talentismo. Os países que se preparam para a 4ª Revolução 
Industrial e, simultaneamente, fortalecem seus sistemas políticos, 
econômicos e sociais, serão os vencedores da corrida competitiva do futuro. 
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Diante dos desafios contemporâneos, encontrar alternativas que 

estimulem o desenvolvimento do pensamento crítico, de habilidades 

empreendedoras, criatividade e espírito colaborativo nos indivíduos, torna-se vital 

para a criação de um ambiente propício à inovação, como propulsor de melhorias na 

produtividade e competividade. 

Um caminho inspirador que pode trazer soluções nessa direção é o 

pensamento enxuto (Lean Thinking), filosofia inspirada no Sistema Toyota de 

Produção (STP). Experiências diversas em inúmeras empresas revelam a força 

desse pensamento para potencializar o uso dos recursos, inclusive humanos, no 

processo de produção. Com efeito, a abordagem simples e pragmática do STP 

transbordou as fronteiras das linhas de produção e converteu-se em uma filosofia de 

melhoria contínua, que tem sido utilizada em empresas dos mais diversos setores da 

economia. 

Não obstante, a ampla aplicabilidade de seus princípios, na melhoria da 

produtividade e da qualidade dos produtos e serviços, o Lean Thinking fundamenta-

se na construção de uma cultura de aprimoramento contínuo que visa à entrega de 

um valor notável aos clientes de um sistema. Quando, porém, toma-se a perspectiva 

mais ampla da sociedade como “cliente” maior, o aprimoramento e a capacitação 

das pessoas para empreenderem e inovarem tornam-se mais que um meio para 

atingir algo: o fim em si. 

É fundamental que as empresas assumam um papel ativo no apoio às suas 
forças de trabalho existentes por meio de reciclagem e qualificação, que os 
indivíduos adotem uma abordagem proativa para seu aprendizado ao longo 
da vida e que os governos criem um ambiente propício para facilitar essa 
transformação da força de trabalho. Este é o principal desafio do nosso 
tempo. (SCHWAB, 2018) 

Dentro dessa perspectiva, surge um questionamento: os princípios Lean 

podem contribuir para os processos de aprendizagem? Se sim, como seria essa 

adequação? 

O presente trabalho pretende contribuir para essa reflexão. Não são 

apresentadas fórmulas prontas, mas alternativas de caminhos em que as 

habilidades individuais, ferramentas e técnicas se combinam em torno de um 

objetivo comum: gerar valor para clientes, colaboradores, fornecedores, acionistas e 

sociedade. Esse é o senso de propósito observado no Modelo Toyota, uma cultura 



20 

que propicia e estimula a aprendizagem e a melhoria contínua. As evidências aqui 

apresentadas demonstram que o setor educacional, com adaptações, poderia se 

beneficiar do uso desse modelo. 
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2 O PROBLEMA 

A pergunta central desse projeto de pesquisa é: como o pensamento 

Lean pode ser usado em processos de aprendizagem? 

2.1 OBJETIVOS 

2.1.1 Geral 

O presente projeto de pesquisa tem como principal objetivo apresentar 

como o uso de conceitos e ferramentas do pensamento Lean podem contribuir 

em processos de aprendizagem. 

2.1.2 Específicos 

O projeto de pesquisa prevê atender aos seguintes objetivos específicos: 

 Identificar, por meio de referenciais teóricos, os princípios do pensamento 

enxuto (Lean Thinking); 

 Investigar a existência de iniciativas de uso do pensamento Lean no setor 

educacional; 

 Analisar uma experiência pioneira de uso da principal ferramenta Lean 

(A3 2 ) no processo de elaboração de trabalhos finais de curso de 

programas de MBAs nas áreas industriais e de qualidade. 

2.2 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

O estudo pretende contribuir para o debate estratégico sobre o uso do 

pensamento enxuto (Lean Thinking) além do ambiente da manufatura, através da 

pesquisa sobre o tema na literatura mundial e análise de um estudo de caso pioneiro 

do uso da ferramenta A3 no planejamento e execução dos TCCs de turmas de MBA 

de gestão industrial e qualidade e produção. 

                                                      

2
 As funcionalidades da ferramenta A3 serão detalhadas na seção 3.2.1. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

O objetivo desse capítulo é apresentar as reflexões desenvolvidas para a 

realização desse estudo a partir da literatura disponível3. 

A primeira questão colocada na introdução diz respeito à importância do 

capital humano na criação de vantagens competitivas para as empresas. Nesse 

sentido, Vasconcelos e Cyrino (2000) ressaltam a importância do empreendedor 

como responsável por “descobrir novas oportunidades de produção, isto é, métodos 

de produção mais eficientes e produtos mais eficazes em termos de resultados finais 

para os consumidores”. 

A segunda questão diz respeito à forma pela qual esses recursos seriam 

capazes de gerar vantagem competitiva para as empresas. De acordo com 

Vasconcelos e Cyrino (2000), o cerne dessa questão está no uso do conhecimento 

“a utilização simultânea de dois tipos de conhecimento: a) métodos científicos e 

mobilização de conhecimentos explícitos e b) informações circunstanciais e 

contextuais, comumente associadas a formas tácitas de conhecimento das 

especificidades locais”. Indivíduos capazes de solucionar problemas, de trabalhar 

em equipe, de se aprimorarem constantemente, são os recursos necessários para 

as empresas que desejam inovar em processos, produtos, sistemas etc.  

Um exemplo de empresa em que o desenvolvimento dessas 

competências nos indivíduos ocorre de forma contínua e estruturada é a Toyota, 

através do Sistema Toyota de Produção, ou lean manufcturing. A Toyota é 

reconhecida como uma empresa centrada na aprendizagem contínua e respeito às 

pessoas. Seu sistema de produção tem sido estudado por diversos pesquisadores 

nas últimas décadas e servido de inspiração para empresas no mundo inteiro, dos 

mais variados setores de atividade, entre eles o setor educacional. 

Desde os executivos até os funcionários da fábrica (...), a Toyota desafia as 
pessoas a utilizarem sua iniciativa e criatividade para experimentar e 
aprender. (...) seleciona os melhores e mais brilhantes (para linhas de 
montagem) e os desafia a se desenvolverem em suas funções através da 
constante solução de problemas. (LIKER, 2005) 

                                                      

3
 O processo de pesquisa bibliográfica usou os métodos tradicionais de pesquisa (em bases de 

periódicos, tais como a Emerald e a Biblioteca FGV), e a coleta de informações disponíveis na 
Internet, em sites, blogs, canais do Youtube, Google Scholar, páginas de universidades e outras 
plataformas. 
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3.1 O SISTEMA TOYOTA DE PRODUÇÃO (STP) 

Na década de 80, os carros da Toyota chamaram a atenção do mundo 

pela sua qualidade e eficiência, pois duravam mais e exigiam menos manutenção 

(Liker, 2005). Em 1985, um grupo de pesquisadores do Massachussets Institute of 

Technology (MIT), reuniu fundos em um projeto patrocinado pela indústria 

automobilística para estudar os rumos da indústria. O estudo envolveu 14 países, 

custou cerca de cinco milhões de dólares e durou cinco anos. (Womack, Jones e 

Roos, 1996). Desse estudo, originaram-se, entre outras publicações, o livro “A 

máquina que mudou o mundo” e o termo “produção enxuta” ou lean manufacturing, 

a partir da observação dos pesquisadores sobre o Sistema Toyota de Produção, 

STP. 

O lean manufacturing é o resultado de anos de tentativa e erro, 

incorporando aprendizados de gerações de empregados, fornecedores e clientes, 

sobre a liderança da família Toyoda, do tear automático4 à robotização. Womack e 

Jones (1996) estruturaram os cinco principais pontos norteadores da produção 

enxuta, são eles: 

1. Gerar valor, a partir da perspectiva do cliente; 

2. Mapear o fluxo de valor, alinhando a melhor sequência de atividades que 

criam valor, evitando os desperdícios; 

3. Criar o fluxo contínuo; 

4. Trabalhar com sistema puxado; 

5. Melhoria contínua; 

 

                                                      

4
 O Type-G Toyoda Automatic Loom foi o primeiro tear automático do mundo, inventado por Sakichi 

Toyoda em 1924, parava automaticamente quando detectava um problema, evitando produzir peças 
defeituosas. Fonte: https://www.toyota-global.com/ 
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Figura 2 – Os cinco princípios 

Fonte: Adaptado de Womack, Jones e Roos (1996)  

A geração de valor para o cliente está associada a capacidade da 

empresa em gerar produtos e serviços que atendam às necessidades dos clientes. 

Na Toyota, valor para o cliente é o direcionador de toda empresa, na produção, 

distribuição, e comercialização de seus produtos. De acordo com Liker (2005) a 

Toyota entende que “pelos olhos do cliente, você pode observar um processo e 

separar os passos que agregam valor dos que não o fazem. Você pode aplicar isso 

a qualquer processo – produção, informação ou serviço”.  

Mapear o fluxo de valor é analisar todos os processos, a partir da ótica de 

geração de valor para o cliente, seja esse o usuário final do produto e/ou serviço, ou 

o processo seguinte dentro de uma linha de produção. Todas as atividades 

identificadas como desnecessárias para a geração de valor devem ser eliminadas, 

evitando assim os desperdícios. A eliminação dos desperdícios visa a agilizar a 

produção de forma a despender somente o necessário de recursos (tempo, 

materiais, máquinas, entre outros), para a execução de uma atividade ou processo. 

Taiichi Ohno, ex-engenheiro da Toyota e principal desenvolvedor do STP, identificou 

sete tipos de desperdícios, e Liker (2005) acrescentou um oitavo, “desperdício da 

criatividade dos funcionários”5, são eles: 

                                                      

5
 A Toyota considera que as capacidades intelectuais dos seus funcionários fazem parte da sua força 

produtiva assim como a de operarem as máquinas e processos. 

Valor para o 
cliente 

Fluxo de 
Valor 

Fluxo 
contínuo 

Sistema 
puxado 

Melhoria 
Contínua 

Pessoas 
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Quadro 1 – Os setes desperdícios Toyota +1 Liker, 2005 

Desperdício Descrição 

1) Superprodução Produzir mais que o necessário. É bastante comum a ideia de 
que se deve usar os recursos no máximo de suas 
capacidades, mas se o processo seguinte não comporta a 
quantidade produzida, acaba-se por gerar excedente, o que 
incorre em custos de estoque, transporte e pessoal. 

2) Espera Tempo aguardando. Desperdício gerado pelo tempo em que 
se aguarda algo, seja o início de um processo, peças, 
ferramentas, transporte etc. ou pela falta de planejamento do 
fluxo da produção. 

3) Transporte desnecessário 
de materiais 

Inadequação dos tempos de trânsito e distância entre a linha 
produtiva e o estoque de peças, materiais e outros itens. 

4) Superprocessamento ou 
processamento incorreto 

Realizar mais processamento que o necessário, ou até mesmo 
gerar uma peça com qualidade superior a necessária. 

5) Excesso de estoque Estocar mais que o suficiente para manter a planta produtiva 
gera custos de armazenagem, transporte, pessoal e eventual 
obsolescência. 

6) Movimentação 
desnecessária 

Quando os funcionários realizam movimentos que poderiam 
ser reduzidos se houvesse uma padronização de atividades ou 
preparação, como deixar ferramentas sempre no mesmo local 
para evitar desperdiçar tempo procurando. 

7) Defeitos Peças defeituosas são desperdícios, seja pela necessidade de 
conserto seja pelo impacto dela no processo seguinte. 

8) Desperdício da 
criatividade de funcionários 

Perda de tempo, ideias, habilidades, melhorias e 
oportunidades de aprendizagem por não envolver ou ouvir 
seus funcionários. 

Fonte: Adaptado de Liker, 2005, p.47 

A geração de fluxo contínuo está relacionada aos ganhos oriundos do 

aumento da velocidade de produção e adequação em situações de mudanças 

rápidas no mix da demanda prevista. A lógica é trabalhar com pequenos lotes e/ ou 

em células capazes de realizar um conjunto maior de atividades na confecção do 

produto. Entretanto, é preciso ter cautela e preparar bem o planejamento da 

implantação das mudanças uma vez que: 

Se você implantar um processamento em pequenos lotes em lugar dos 
grandes, de uma hora para outra, o seu recurso se tornará ineficiente, pois 
terá que prepara-lo a cada pequeno e frequente lote – e a preparação da 
máquina não agrega valor para o cliente. (...) é preciso (...) minimizar o 
custo de troca, tornando paulatinamente cada vez menos importantes as 
economias de escala locais. (COSTA, 2016) 
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A produção puxada 6  pelos clientes é a adequação da produção à 

demanda esperada dos produtos. Dessa forma, os recursos são utilizados a partir da 

necessidade de produção e não na sua capacidade de produção, ou seja, não é 

gerada produção desnecessária, com o propósito de evitar ociosidade de algum 

recurso (humano e/ou máquinas e equipamentos). A produção puxada possibilita a 

redução de estoques de peças e produtos reduzindo os custos de deslocamento e 

armazenagem. (WOMACK, JONES E ROOS, 1996) 

A melhoria contínua é a busca pelo aprimoramento contínuo dos processos 

de produção, distribuição e comercialização. Pode ser definido pelo comportamento 

de estar atento à forma como as coisas são realizadas e a qualquer melhoria que 

possa ser implementada, de forma a “enxugar” os desperdícios nos processos através 

de inovações que gerem valor para o cliente. A Toyota incorpora a melhoria contínua, 

o hansei, que é o ato de refletir sobre as falhas ao final de cada projeto e processo. 

Essa prática prevê que os envolvidos apresentem a empresa o diagnóstico das 

eventuais falhas ocorridas como um ato de aprendizado (LIKER, 2005). 

O monitoramento contínuo permite que os problemas sejam resolvidos de 

forma ágil evitando impactos maiores nas linhas de produção. Este monitoramento 

contínuo deve fazer parte da cultura das empresas, que desejam incorporar o lean em 

suas atividades, de forma que as pessoas participem ativamente de sua implantação.  

A cultura Lean requer que todos estejam capacitados para identificar 
desperdícios e, principalmente, que estejam imbuídos com a 
reponsabilidade e a determinação de eliminá-los o tempo todo. É uma 
missão para toda a vida. (OLIVEIRA, 2017) 

O STP é definido pela Toyota como “um sistema de produção que está 

mergulhado na filosofia de „a completa eliminação de todos os desperdícios‟, imbuindo 

todos os aspectos da produção em busca dos métodos mais eficientes” (TOYOTA, 

2018). Ele está alicerçado em dois pontos: i) o jidoka, automação com um toque 

humano, que fornece às máquinas e aos operadores a capacidade de detectar quando 

uma condição anormal ocorreu e interromper imediatamente o trabalho e ii) o "Just-in-

                                                      

6
 A inspiração do conceito “sistema de puxar” vem da observação direta de um grupo de executivos 

da Toyota dos supermercados americanos, onde os itens são recolocados nas prateleiras somente 
quando essas começam a ficar vazias. O reabastecimento é determinado pela demanda. (Womack, 
1996) 
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Time", no qual cada processo produz apenas o que é necessário para o próximo 

processo em um fluxo contínuo. 

 É importante observar que a forma como a Toyota implementa e 

desenvolve o STP está relacionada aos princípios que refletem a sua cultura 

organizacional. O Modelo Toyota, mais que um conjunto de técnicas, trata-se de um 

jeito de fazer, Toyota Way, produto de uma filosofia baseada em dois pilares: 

melhoria contínua e respeito às pessoas, como descreve o ex-presidente da Toyota 

em Kentucky, Gary Convis:  

“Melhoria contínua” e “respeito às pessoas”. A melhoria contínua, 
frequentemente chamada de kaizen, define a abordagem da Toyota nos 
negócios. Desafia tudo. Mais importante do que as melhorias reais com que 
os indivíduos contribuem, o valor da melhoria contínua está em criar 
uma atmosfera de aprendizagem contínua e um ambiente que não só 
aceita, como adota verdadeiramente as mudanças. Tal ambiente só pode 
ser criado onde existe respeito pelas pessoas – o segundo pilar do Modelo 
Toyota. (Gary Convis, ex-Diretor administrativo da Toyota e presidente da 
Toyota Motor Manufacturing, Kentucky) (LIKER, 2005). 

Liker (2005) ressalta que é importante diferenciar o STP do Modelo 

Toyota, ou Toyota Way:  

(...) o Sistema de Produção Toyota não é o Modelo Toyota. O STP é o 
exemplo mais sistemático e mais altamente desenvolvido daquilo que os 
princípios fundamentais do Modelo Toyota podem atingir. O Modelo Toyota 
consiste nos princípios fundamentais da cultura Toyota, que permite que o 
STP funcione tão eficazmente. 

Desta forma o Modelo Toyota é algo mais amplo e profundo do que o STP. 

É a camada sobre a qual o STP de produção funciona. Muitas empresas têm falhado 

ao tentar implementar o lean por não compreenderem as adequações necessárias 

das culturas organizacionais para sustentar o pensamento enxuto (lean thinking). 

(OLIVEIRA, 2017) 

A figura a seguir, representa a visão global da Toyota para 2020, 

utilizando a metáfora de uma árvore, onde os princípios do Modelo Toyota, o Toyota 

Way, são as raízes que sustentam os direcionamentos estratégicos da empresa. 
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Figura 3 – Toyota Global Vision 

Fonte: https://www.toyota-global.com/company/vision_philosophy/toyota_global_vision_2020.html 

Liker (2005) divide os princípios do Modelo Toyota, em quatro sessões: 

filosofia, processo, funcionários/parceiros e solução de problemas, como ilustra a 

figura a seguir: 

 

Figura 4 – Modelo Toyota 

Fonte: Liker, 2005, p.28 

Estes princípios são vivenciados por todos os funcionários, em todas as 

interações do dia a dia, a partir de lideranças que estimulam a aprendizagem 

contínua. Na Toyota, o gestor tem a responsabilidade de ser um “mestre” que ensina 
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e desenvolve o “aprendiz” nas técnicas e princípios da cultura, que é estruturada 

através do exemplo dos líderes. O papel da liderança é considerado fundamental 

para o desenvolvimento e continuidade do Toyota Way. Quando a Toyota decidiu se 

expandir para além do Japão, as lideranças foram estruturadas de forma que os 

funcionários chaves em outros países sempre tivessem um líder (mestre) 

originalmente forjado na cultura Toyota. 

O quadro a seguir apresenta os princípios descritos por Liker (2005) e 

serão usados na análise do estudo de caso apresentado nessa pesquisa: o 

desenvolvimento de TCCs usando a ferramenta A3. 

Quadro 2 – Os 14 princípios do Modelo Toyota 

Seção Princípios 

Seção I:  

Filosofia de longo prazo 

1º) Basear as decisões administrativas em uma filosofia de longo-
prazo, mesmo em detrimento de metas financeiras 

Seção II:  

 
O processo certo 
produzirá os resultados 
certos 

2º) Criar um fluxo de processo contínuo para trazer os problemas à 
tona 

3º) Usar sistemas puxados para evitar a superprodução 

4º) Nivelar a carga de trabalho (heijunka). (Trabalhar como a tartaruga, 
não como a lebre) 

5º) Construir uma cultura de parar e resolver problemas, obtendo a 
qualidade logo na primeira tentativa 

6º) Padronizar tarefas são a base para a melhoria contínua e a 
capacitação dos funcionários 

7º) Usar controle visual para que nenhum problema fique oculto 

8º) Usar somente tecnologia confiável e completamente testada que 
atenda aos funcionários e processos 

Seção III:  

 
Valorização da 
Organização através do 
desenvolvimento de seus 
funcionários e parceiros 

 

9º) Desenvolver líderes que compreendam completamente o trabalho, 
que vivam a filosofia e ensinem aos outros 

10º) Desenvolver pessoas e equipes excepcionais que sigam a filosofia 
da empresa 

11º) Respeite a sua rede de parceiros e de fornecedores desafiando-os 
e ajudando-os a melhorar 
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 continuação 

Seção Princípios 

Seção IV: 

 
A solução contínua de 
problemas na origem 
estimula a aprendizagem 
organizacional 

12º) Ver por si mesmo para compreender completamente a situação 
(genchi genbutsu) 

13º) Tomar decisões lentamente por consenso, considerando 
completamente todas as opções, implementá-las com rapidez 

14º) Tornar-se uma organização de aprendizagem através da reflexão 
incansável (hansei) e da melhoria contínua (kaizen) 

Fonte: Liker, 2005, p.55-56 

3.2 AS PRINCIPAIS FERRAMENTAS LEAN 

O Lean dispõe de um conjunto de ferramentas bastante amplo. A seguir, 

serão apresentadas suas principais ferramentas e o detalhamento do A3, 

centralmente utilizada no estudo de caso dessa pesquisa. 

Quadro 3 – Principais ferramentas Lean 

Ferramenta Descrição 

Mapeamento de 
fluxo de valor 

Ferramenta usada para mapear visualmente o fluxo de materiais e/ou 
informações que circulam no processo. Tem como objetivo mapear desperdícios 
nos processos e verificar a possibilidade de melhoria de uma situação futura. 

5S Seiri – Utilização – Determinar o necessário e retirar os objetos inúteis do espaço 
de trabalho. 

Seiton – Organização – Organizar os materiais a fim de possibilitar o seu acesso 
de forma rápida e fácil. 

Seiso – Limpeza – Manter o local de trabalho limpo, restaurar o estado do 
escritório e das máquinas. 

Seiketsu – Saúde/Higiene – Criar normas e padrões para a manutenção dos 
outros Ss. 

Shitsuke – Disciplina – Integrar os outros itens em uma rotina diária de trabalho. 

Kanban Kan = visual, ban = cartão, regula o fluxo dos materiais com base em cartões 
que sinalizam a necessidade de reposição. 

Heijunka  É o nivelamento da produção em pequenos lotes, visando a evitar grandes 
estoques, gerar fluxo contínuo, produção balanceada etc. 

Operações 
Padronizadas 

Planejar as operações de forma padronizada para obter o máximo da 
produtividade. 
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 continuação 

Ferramenta Descrição 

Gestão à vista Sistema de gestão visual que indica o que está acontecendo com a produção. 
Os problemas são rapidamente visualizados por todos para que sejam corrigidos 
brevemente. 

Gemba Uma filosofia que nos lembra de sair de nossos escritórios e passar mais tempo 
no chão da fábrica – o lugar onde acontece a ação real. 

A3 Relatório de representação visual que representa uma história, problema, causa, 
alternativas de solução, solução recomendada, plano de ação e acompanhamen-
to. Faz referência à ferramenta PDCA.  

Fonte: Adaptado de Faria, 2013 e Ferreira, 2017 

3.2.1 O A3 

 O A3 é considerado por Shook (2009), primeiro gerente americano da 

Toyota no Japão, a mais poderosa de todas as ferramentas do Sistema Toyota de 

Produção, e tem esse nome porque é escrito em uma folha de papel de tamanho A3.  

Basicamente, o A3 é uma ferramenta para resolver problemas, comunicar 

status e fazer propostas de melhorias. Ele é escrito de cima para baixo e da 

esquerda para a direita, seus quadros fazem referência ao método PDCA 7 , e 

normalmente é descrito como uma storyelling com começo, meio e fim. Existe uma 

flexibilidade na sua construção, mas os funcionários da Toyota são orientados a 

utilizar essa ferramenta de forma bastante simples e objetiva, com os seguintes 

conteúdos: o objetivo, a situação atual, a causa raiz, a situação desejada, o plano de 

implementação e indicadores (Sobek, 2006). 

Na Toyota, existe uma maneira de resolver os problemas que gera 
conhecimento e ajuda as pessoas, que fazem o trabalho, aprender a aprender. 
Os gestores de empresas usam uma ferramenta chamada A3 (...) como uma 
tática fundamental em compartilhar um método mais profundo de pensamento 
que está no cerne do sucesso sustentado da Toyota. (SHOOK, 2009). 

A figura a seguir apresenta um modelo de A3 e os conteúdos esperados 

em cada um dos blocos. 

                                                      

7
 PDCA é uma ferramenta popularizada pelo estatístico W. E. Deming, em processos de controle de 

qualidade, a partir do trabalho de outro estatístico Shewhart. O PDCA pode ser resumido pelas suas 

inciais em inglês (Plan, Do, Check, Action).  
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Figura 5 – Modelo de A3 

Fonte: Shook (2008) 

No exemplo, são apresentados o título e mais sete blocos: 

Título: O que se deseja comunicar 

1. Contexto: “Por que está falando sobre isso?” Deve detalhar o título, 

motivadores do título e a descrição do problema. 

2. Condições atuais: “Como estão as coisas hoje? Qual é o problema?” 

Deve descrever a situação atual, o que se deseja comunicar, através de 

representação gráfica – com gráficos, quadros, desenhos, mapas, entre 

outros. 

3. Objetivos/Metas: “Que resultados específicos são exigidos?” Deve 

apresentar aonde se deseja chegar, quais os ganhos desejados. 

4. Análise: “Qual a causa raiz do problema?” Devem ser usadas ferramentas 

simples e objetivas para representar como se chegou à raiz do problema. 

5. Contramedidas propostas: “Qual é a proposta para atingir a situação 

futura?” Deve-se apresentar como as medidas propostas afetam a causa- 

raiz a atingir a situação futura desejada. 

6. Plano: “Que atividades serão necessárias para a implementação e quem 

será responsável pelo quê e quando?”. Nesse item, deve-se detalhar o 

plano de ação com cronogramas, matriz de responsabilidade etc. 
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7. Acompanhamento: “Que problemas podem ser antecipados?”. 

Apresentar, em detalhes, como será realizado o monitoramento das 

ações, de forma a propiciar a melhoria contínua. 

Normalmente, o desenvolvimento de um A3 é feito em diversas etapas, 

envolvendo os principais agentes relacionados à causa-raiz e às propostas de 

melhoria. Na Toyota, um A3 circula entre os departamentos, visando ao seu 

aprimoramento e comunicação. Quando este é apresentado pessoalmente em uma 

reunião com os envolvidos todos já estão alinhados sobre seu conteúdo. 

O Lean Institute8 acredita que a ferramenta A3 pode ser usada para gerar 

comprometimento nas organizações, caracterizando-se como um verdadeiro 

instrumento de mudança organizacional. 

Figura 6 – A3 Application & Engagement 

Fonte: Lean Institute (2018) 

                                                      

8
 Organização sem fins lucrativos com a missão de difundir o pensamento enxuto e seus usos nas 

empresas. <https://www.lean.org> 
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3.3 LEAN THINKING 

O Lean Thinking, ou pensamento enxuto, é uma extensão da abordagem 

do lean manufactuting aplicado a qualquer produto ou serviço. Termo desenvolvido 

por Womack, Jones e Roos (1996), amplia a abrangência dos conceitos lean para 

além da manufatura, objetivando a identificação e a eliminação dos desperdícios, 

tendo como lente de análise o valor percebido dos produtos e serviços pelo cliente. 

Os pesquisadores observaram a aplicabilidade dos cinco princípios básicos do lean: 

geração de valor, fluxo de valor, fluxo contínuo, sistema puxado e melhoria contínua 

em empresas de vários setores de atividade.  

O Lean Thinking traz as pessoas para o centro das soluções, a busca pela 

melhoria contínua necessita de uma cultura de aprendizagem e engajamento em que 

as pessoas sejam encorajadas a pensar em todas as atividades para a geração do 

produto ou serviço, sob a ótica do cliente e do valor gerado (Alves, 2014).  

As bases fundamentais do Lean Thinking têm evoluído com o passar dos 

anos, da interpretação de apenas um conjunto de métodos que visavam à 

eliminação dos desperdícios e redução de custos, para meios de construir uma 

organização que “aprende constantemente sobre como melhorar seus processos de 

trabalho para entregar valor para aqueles que recebem o serviço ou produto” 

(LeMahieu, 2016). A compreensão do Lean Thinking como vetor de mudança da 

cultura organizacional, com o envolvimento dos funcionários na resolução de 

problemas de forma contínua, tem impulsionado sua expansão em, praticamente, 

todas as economias mundiais. 

O Lean Thinking guarda relação direta com o Modelo Toyota, Toyota 

Way, e está centrado nos pilares “respeito às pessoas” e “melhoria contínua”, 

conceitos que podem ser utilizados em qualquer produto e serviço. A Figura 7 

apresenta alguns desdobramentos do pensamento enxuto (ALVES, 2014). 
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LEAN THINKING 

 

Figura 7 – Desdobramentos do Lean Thinking 

Fonte: Adaptado de Alves et all (2014) 

 

O Lean Institute, fundado em 1998 por James P. Womack em Cambrige, 

tem como missão “melhorar as coisas, através do pensamento e prática lean", é 

uma instituição sem fins lucrativos que agrega importantes pesquisadores na prática 

de difusão do pensamento enxuto, lean thinking. José Ferro, fundador do Lean 

Institute Brasil, em 1998, faz parte do grupo de conselheiros seniores da instituição.  

A Lean Global Network é a rede composta pelas organizações difusoras 

do Lean Thinking nos países. Entre os principais eventos promovidos pela 
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organização, está o Lean Summit, realizado em junho de 2018, no Brasil, e que 

contou com a presença de 1.250 participantes, 105 palestras, 305 empresas e 25 

sessões paralelas. As sessões foram divididas por áreas temáticas de aplicação do 

Lean Thinking, são elas: Estratégia, Liderança e Sistema de Gestão, Inovação e 

Transformação Digital, Processos e Negócios, Manufatura, Logística e Supply 

Chain, Pessoas, Cultura e Melhoria Contínua. Esse evento dá a dimensão que o 

Lean Thinking vem ocupando na agenda das empresas. 

A seguir, serão apresentados desdobramentos do Lean Thinking que 

guardam relação com esse estudo. 

3.4 LEAN OFFICE 

O Lean Office é uma derivação do Lean Thinking aplicado aos processos 

administrativos desenvolvidos nos escritórios. A aplicação da metodologia Lean para 

o universo dos escritórios não é algo trivial, uma vez que a identificação dos 

desperdícios e o acúmulo de estoques podem ser tarefas de difícil mensuração.  

Um primeiro desafio está ligado à medição da eficiência e da eficácia dos 
processos administrativos, que, de forma geral, não têm a cultura de medir 
tempos, produtividade, qualidade e custos. Em muitos casos, esta medição 
pode ser entendida como uma vigilância, falta de confiança e pressão para 
os responsáveis pelos processos. Esta visão equivocada pode ser corrigida 
com o amadurecimento da equipe através da prática dos conceitos e 
fundamentos de gestão. (OLIVEIRA, 2017). 

Locker (2013) ressalta que as dificuldades que as empresas encontram 

ao tentar adotar a metodologia Lean Office estão relacionadas ao fato de que elas, 

em muitos casos, acabam por se restringirem ao uso das ferramentas Lean e não 

aos seus princípios.  

Locker (2013) apresenta como sugestão quatro passos para a aplicação 

dos princípios Lean nos escritórios: 

 Estabilizar: criar processos que se repitam e com resultados previsíveis, 

 Padronizar: criar práticas que sejam seguidas, de forma padronizada, por 

todos os membros da equipe na execução das tarefas, 
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 Tornar visível: tornar o processo de trabalho visível, transparente, com 

regras de priorização e instruções de trabalho claras a todos que 

participam do processo, e 

 Melhorar: os processos devem ser monitorados e melhorados de forma 

contínua. 

Embora o Lean necessite de algumas adaptações para ser utilizado nos 

escritórios, sua aplicação pode ser extremamente útil para as empresas, visto que 

seu foco na eliminação de desperdícios libera recursos para outras atividades e 

desenvolvimentos. 

3.5 LEAN EDUCATION (LE) 

Lean education é o Lean Thinking aplicado ao setor educacional, tendo 

como princípios norteadores a melhoria contínua e o respeito às pessoas (Emiliani, 

2005). O uso do lean na educação foi antecedido nos anos 90 pela incorporação de 

princípios da qualidade total nas instituições de ensino, especialmente o de melhoria 

contínua (Kaizen). Os primeiros autores a usar o termo lean em educação foram 

Dahlgaard e Østergaard (2000), como uma ampliação da abordagem da gestão pela 

qualidade total (Balzer, 2016). Desde então, tem crescido a utilização do Lean 

Thinking, principalmente em instituições de ensino superior. Emilliani foi um dos 

pioneiros, o professor oriundo de áreas de gestão e técnicas que levou os princípios 

lean usados na indústria para a sala de aula. Sua experiência pioneira em um curso 

de pós-graduação conseguiu elevar o nível de satisfação dos alunos. O objetivo da 

utilização do lean na sala de aula era, segundo o autor, 

(...) eliminar o desperdício, melhorar a qualidade e a pertinência dos 
materiais do curso e entregar maior valor percebido aos alunos (...) através 
de expectativas mais claras, menos ambiguidade nas palestras e trabalhos, 
formatos padrão para trabalhos, distribuição de tarefas individuais e de 
equipe ao longo do semestre, e melhor gerenciamento do tempo dos alunos 
dentro e fora de classe. (EMILIANI, 2004) 

 
Alagaraja (2014) argumenta que o verdadeiro valor do lean não está 

somente na melhoria de processos, serviços e produtos, mas também, na habilidade 
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de engajar recursos humanos que, através da aprendizagem contínua, impactam os 

processos, serviços e produtos. Desta forma, utilizar a filosofia Lean no 

desenvolvimento desses recursos é algo extremamente valioso em momentos em 

que a habilidade de aprender se torna tão importante.  

Balzer (2016) elenca as principais razões pelas quais as universidades 

americanas deveriam considerar as práticas lean em suas atividades, são elas: (i) a 

redução do apoio público ao ensino superior - enquanto se espera que mais 

estudantes sejam atendidos; (ii) a natureza intensiva de mão de obra; (iii) a maior 

competição pelos alunos; (iv) a importância do sucesso do aluno; (v) a percepção de 

que o ensino superior é ineficiente, caro e não pode ser medido e (vi) o sucesso 

limitado em tentativas anteriores de mudança. 

Os benefícios do pensamento enxuto aplicados às instituições superiores 

seriam, segundo Balzer (2016), (i) a adoção de uma estratégia construída sobre 

melhoria contínua e respeito aos funcionários, (ii) a melhora dos processos (serviços 

críticos e repetitivos) que atendem clientes internos e externos (beneficiários), (iii) o 

empoderamento dos funcionários que conhecem os processos para reinventá-los e 

transformá-los e (iv) princípios e práticas que demonstraram funcionar em diversos 

setores. 

Nas instituições de ensino superior, o uso do lean tem baixa penetração e 

desenvolveu-se, principalmente, nos processos administrativos e serviços 

acadêmicos, recebendo o termo Lean Higher Education (LHE) como uma variação do 

lean office e lean service. O Quadro 4 apresenta exemplos de algumas universidades 

americanas. 

Quadro 4 – Exemplos de implementações de LHE 

Instituição Processo Resultado 

University Central 
Oklahoma 

Facilities management 

work orders 

Paper cost reduced by 92% 

Backlog reduced by 90 

University New Orleans Changing a source of 

Funding 

 

Cycle time reduced by 98% 

Error rate reduced by 89% 

University of St Andrews Re-shelving of library 

Materials 

 

Return to shelf time reduced by 43% 

Times a book is handled reduced by 40% 
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  continuação 

Instituição Processo Resultado 

University of Iowa  Hiring process Total work time reduced by 46% 

Process steps reduced by 17% 

University of Michigan  Accounts payable  

 

 

New vendor account approval time 

reduced 50% 

Time to upload payment data reduced 
50% 

Bowling Green State 

University 

 

Student health services  Pharmacy visit wait time reduced by 30% 

Walk-in appointment wait time reduced by 
14% 

Fonte: Balzer (2016) 

Atualmente, “o Lean é uma das ideias de gestão mais influentes do mundo, 

muitas vezes concebida como uma combinação de uma boa gestão de operações e 

uma gestão de pessoas” (Valickiene e Vallickas, 2016), e as universidades 

entenderam rapidamente a crescente demanda das empresas por esse tipo de 

conhecimento. Muitas hoje oferecem cursos de lean em seus currículos, mas poucas 

desenvolvem os princípios em suas atividades rotineiras (Alves et al, 2014). 

Um dos elementos que tem retraído o uso da filosofia lean para além 

desses aspectos administrativos é a dificuldade na determinação clara de quem é o 

cliente dos serviços prestados pelas universidades (LeMahieu, 2017). Enquanto, em 

outros setores, essa determinação é bastante natural, nos serviços educacionais, ela 

é mais complexa.  

“(...) determinar quem precisamente constitui o “cliente” (o destinatário do 
serviço) na educação pode ser problemático. Muitas partes interessadas 
diferentes se beneficiam da provisão de educação, criando uma “cadeia de 
usuários”. Alunos individuais, famílias e comunidades, por exemplo, todos 
se beneficiam da provisão de educação, e “Valor” terá um significado 
ligeiramente diferente para cada grupo de partes interessadas. ” 
(LEMAHIEU, 2017, P.74). 

Na Europa, o ensino superior tem raízes em instituições religiosas, e a 

determinação de valor e expectativas de qualidade são associadas a fatores internos 

(departamentos, professores) que determinam os currículos e exigências baseados 

em seus conhecimentos disciplinares e pedagógicos (VALICKIENE E VALLICKAS, 

2016). Essas podem ser as razões pelas quais o Lean Thinking não esteja se 

difundindo tão rapidamente no setor educacional como em outros setores. 
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Entretanto, ele vem em sintonia com a necessidade de as instituições de ensino 

repensarem as formas tradicionais de ensinar e estimular melhorias de 

desempenho, pressionadas pela redução da participação do Estado, concorrência, e 

novas alternativas de aprendizado (LEMAHIEU, 2017, VALICKIENE E VALLICKAS, 

2016, BALZER, 2016). 

Com o objetivo de promover e difundir os princípios lean em instituições 

de ensino universitário, foi fundada, em 2013, a partir de uma conferência realizada 

no Reino Unido, a LeanHE, uma instituição sem fins lucrativos. O grupo de liderança 

da instituição é baseado na Europa Ocidental, mas, desde 2016, a instituição criou 

divisões regionais visando a atender as necessidades locais. No site da LeanHE, é 

disponibilizado um mapa interativo criado pela Universidade de St. Andrews, com 

mais de 70 universidades, com equipes de melhoria contínua ligadas à instituição. 

Como pode ser observado no mapa, não existem, na América Latina, universidades 

que participam da LeanHE (LeanHE, 2018). 

 

 

Figura 8 – Universidades com equipes de melhoria contínua do LeanHE 

Fonte: website LeanHE, 2018. 

Apesar da maior presença e difusão dos princípios lean em instituições de 

ensino superior, existem algumas experiências inovadoras de uso dos princípios 

lean em todos os níveis educacionais. A Planet Lean, revista on-line oficial da Lean 

Global Network 9 , disponibiliza exemplos de aplicações bem-sucedidas da 

                                                      

9
 http://leanglobal.org/ 
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metodologia Lean Thinking em diversos setores da economia em todo o mundo. A 

seguir, serão apresentados alguns desses exemplos no segmento educacional. 

3.5.1 LE em Escolas Primárias 

A) Escola Baerland Skole, Rogaland, Noruega 

Netland (2015) apresenta o caso de uma escola norueguesa na qual o 

diretor convidou, em 2012, os funcionários (25 professores e 10 assistentes de 

ensino) para uma viagem de estudo a Roskilde, na Dinamarca, a viagem tinha dois 

objetivos: capacitá-los sobre as práticas do Lean Thinking e estimular a reflexão 

sobre como a aplicação do Lean Thinking poderia vir a beneficiar as atividades da 

escola e do setor de educacional.  

Após a viagem, os professores elegeram dois objetivos para a 

implementação do lean na escola: 

 Aumentar a aprendizagem dos alunos: proporcionar mais tempo de 

aprendizagem (para os alunos), mais tempo para o ensino (para os 

professores) e aumentar a qualidade do ensino. 

 Melhorar o ambiente de trabalho dos professores: tornar o ambiente mais 

atraente e eliminar os “ladrões de tempo” na administração das classes. 

A escola usou, principalmente, três práticas lean: 

1. Organização “5S”: começa com o professor. Organização dos espaços, 

identificação visual, tratamento adequado para materiais em desuso, etc. 

2. Melhoria contínua: reuniões diárias de cinco minutos para a resolução 

de problemas, mapeamento de fluxo de valor e o uso da ferramenta A3 

para a comunicação e resolução de problemas. Substituição dos 

conselhos de classe por reuniões de melhorias de classe (com a 

participação dos alunos), controle visual das melhorias etc. 

3. Padronização das melhores práticas de ensino: apesar do receio 

inicial dos professores de que a padronização pudesse restringir o uso da 

criatividade, a padronização foi realizada. A direção deixou claro que o 

objetivo da padronização era o de compartilhar as melhores práticas e a 

sua incorporação a “padrões mínimos de ensino”, a fim de que os 
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professores pudessem melhorar a qualidade do ensino apenas prestando 

atenção a esses padrões.  

Naturalmente, aplicar o pensamento lean em uma escola não é o mesmo 
que aplicá-lo no setor automobilístico, mas isso não significa que o setor da 
educação não possa encontrar inspiração para melhorar a produtividade em 
uma indústria, que é ainda a mais competitiva do mundo. O futuro não seria 
melhor se aumentássemos a eficiência de nosso processo de ensino-
aprendizagem. (NETLAND, 2015). 

 

B) Escola Herman Otto, Budapeste, Hungria 

Segundo Tószegi (2018), a jornada lean da escola primária começou com 

o estudo por parte dos professores dos princípios da filosofia lean, alinhada com a 

comunicação aos pais dos alunos sobre as mudanças que procuravam promover. 

Para tal, foram realizados: 

1. Criação de dez grupos de trabalho para resolução de problemas e 

melhoria contínua em temas específicos como inovação e gestão de 

talentos. 

2. Padronização de treinamento sobre normas da escola para novos 

professores, com videoaulas. O sucesso dessa iniciativa foi expandido 

posteriormente para práticas de ensino dentro da sala de aula. 

3. Gestão à vista: Criação de um espaço para o compartilhamento de ideias 

e criação de uma caixa de sugestões para que todos pudessem sugerir 

melhorias na escola. Esta ficando bem exposta na escola, permitindo a 

visualização de todos. 

4. Desenvolvimento de abordagens de ensino em que os alunos trabalham 

juntos para resolver problemas. 

5. Abertura de conteúdos para que os alunos possam sugerir temas para 

serem estudados em classe – há uma flexibilidade na grade curricular 

para acomodar os interesses do aluno. 

6. Incorporação de experiências digitais em parceria com a empresa 

Microsoft – plataforma de ensino para ampliar o aprendizado dos alunos, 

como Minecraft para ensinar geometria. 
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Segundo o atual diretor, Tószegi, o objetivo da escola é incorporar o 

pensamento enxuto combinando com uma estratégia digital sólida, de modo a trazer 

inovações para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos.  

C) Escola: Christleton, Reino Unido  

 Lamberton (2017), CEO da Christleton Learning Trust, relata que, em 

setembro de 2013, alguns membros do grupo educacional participaram de um 

treinamento lean na Toyota, a partir desse treinamento, as primeiras experiências 

lean foram realizadas na Christleton High School, também do grupo.  

 Com o aprendizado adquirido, o CEO abriu, em 2017, o que ele 

denominou “a primeira escola lean do Reino Unido”. Na escola, foi removida a 

hierarquia e os currículos foram projetados para atender às necessidades dos 

alunos.  O objetivo da escola é migrar de uma experiência de 

instrução para uma de coaching
10

, (...) o que significa capacitar os 
aprendizes a levar o conhecimento adiante, sejam eles membros da equipe 
que desejem melhorar a maneira como se comunicam ou os próprios 
alunos. Isso cria as circunstâncias para que o indivíduo se envolva em uma 
aprendizagem profunda. (LAMBERTON, 2017) 

O sistema de coaching começou com o treinamento de uma equipe de 17 

membros, a partir de uma situação problema, usando os fundamentos do 

pensamento enxuto. Cada aluno tem um coaching pessoal com quem se reúne uma 

vez por semana para receber orientações. Esse processo impactou positivamente a 

atitude dos alunos no aprendizado e melhoria de notas.  

Para o CEO, um sistema de educação lean 

Seria um sistema que realmente entende e se concentra em seu objetivo 
principal de desenvolver cidadãos globais totalmente equipados para iniciar 
suas vidas profissionais. É por isso que trabalhamos arduamente nos 
últimos três anos para estabelecer as bases mais fortes possíveis para a 
nova escola: esperamos gerar maior impacto nos jovens, envolvendo-os no 
processo desde o início. No Reino Unido, temos um sistema de 500 anos de 
idade que é totalmente impróprio para o seu propósito: são muitas 

                                                      

10 O sistema de coaching incorporado na escola se assemelha as relações de mestre e aprendiz 

desenvolvidas na Toyota. 
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entidades antigas, cujos propósitos permanecem desconhecidos para a 
maioria de nós. Há um grande trabalho acontecendo em todo o setor, mas, 
infelizmente, ainda estamos nadando contra a maré. (LAMBERTON, 2017) 

Embora possa parecer exagerada a crítica de Lamberton (2017) ao 

sistema educacional do Reino Unido, é nítido o descontentamento do CEO com sua 

velocidade de resposta em atender às atuais demandas da sociedade do Reino 

Unido. 

3.5.2 LE no Ensino Médio 

Instituto Técnico A. Rossi – Vicenza, Itália 

Acquasaliente (2018) apresenta o projeto experimental, desenvolvido pelo 

Instituto Lean na Itália, usando o pensamento enxuto (Lean Thinking) no ensino 

médio: o educaLEAN. O projeto tinha como objetivo verificar se o uso do 

pensamento lean poderia contribuir para a melhoria e modernização da educação. 

A partir da identificação do conjunto de competências listadas pela União 

Europeia como essenciais para o futuro (aprender a aprender, planejar, 

comunicação, colaboração, participação, autonomia, responsabilidade, capacidade 

de resolver problemas, identificar conexões e correlações, reunir e interpretar 

informações) e da percepção de obsolescência dos métodos atuais de ensino na 

Itália, foi desenvolvida uma metodologia experimental baseada nos princípios lean. 

O desenvolvimento desta metodologia levou em consideração o fato de que as 

competências essenciais, em sua maioria, podem ser observadas em um 

relacionamento estruturado entre o mestre (professor) e o aprendiz (aluno). 

A metodologia educaLEAN foi desenvolvida sobre três elementos 

principais: aprender, aplicar e refletir. 

 Aprender: foram realizados treinamentos sobre princípios lean para os 

professores e SCRUM11 para os alunos. 

 Aplicar: os conceitos lean foram utilizados pelos professores para definir 

as unidades de estudo e as perguntas que serviriam de base para o 

aprofundamento nos conteúdos. Os alunos trabalharam em grupos, 

                                                      

11
O SCRUM é uma adaptação do pensamento Lean Manufatura Ágil para a gestão de projetos. 
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planejaram e distribuíram as tarefas, tanto dentro das salas de aula, como 

aquelas que deveriam ser realizadas em casa. No fechamento do 

conteúdo, foram realizadas competições de perguntas, uma prova final e 

o material desenvolvido foi transformado em um livro didático. 

 Refletir: existem duas fases de reflexão, uma durante a fase aplicar, feita 

pelo aluno mestre SCRUM, e outra reflexão feita no fechamento, pelo 

professor. 

O primeiro experimento do educaLEAN aconteceu em 2016 e envolveu 

vinte alunos e dez professores, com assistência do Instituto Lean da Itália durante 

todo o projeto. Os resultados superaram as expectativas dos envolvidos. A 

Unioncamere Veneto (a união das câmaras de comércio da região de Veneto) 

decidiu adotar o método desenvolvido para um projeto, patrocinado pelo Conselho 

Escolar da região. O projeto recebeu o nome de educaRSI, em referência ao verbo 

em italiano educarsi, com o objetivo de estudar o tópico responsabilidade social 

corporativa. Ao final do projeto, foi realizada uma competição entre as nove escolas 

envolvidas (25 turmas, 400 alunos e 40 professores) e uma palestra de 12 minutos, 

estilo TED, sobre o desenvolvimento do projeto e seus resultados. O grupo que 

avaliou as apresentações foi formado por representantes do Instituto Lean na Itália, 

representantes do Governo Regional, das empresas que participaram do projeto e 

de membros da Unioncamere Veneto. 

De acordo com Acquasaliente (2018), as lições mais importantes 

aprendidas nessas aplicações do pensamento enxuto foram: 

 Os esforços empreendidos pelos alunos, a habilidade de analisar 

profundamente os tópicos abordados, a colaboração dentro das 

equipes, apoiados pelo SCRUM e do Instituto Lean; 

 A satisfação dos alunos em participarem das fases de planejamento; 

 O empenho das equipes de alunos para que todos os membros 

estivessem acompanhando o desenvolvimento dos conteúdos, 

garantindo a homogeneidade dos alunos quanto ao desenvolvimento 

da aprendizagem. 
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3.5.3 LE no Ensino Superior 

A) Universidade Macquarie, Austrália  

Runyan (2017) descreve o caso da universidade australiana Macquarie 

que vem aplicando o lean para agilizar e melhorar seus processos administrativos. 

Runyan (2017) descreve que desde o início da implementação do pensamento 

enxuto, estão sendo percebidas mudanças em sua cultura organizacional. 

A iniciativa começou com um processo de comunicação sobre a 

metodologia lean visando ao engajamento dos funcionários, estudantes e demais 

envolvidos. 

1. Criação de responsáveis por processos com empoderamento para 

resolução de melhorias próprias – “donos do processo”. 

2. Criação de um processo de escalonamento para assegurar que as 

mudanças não ficassem represadas por obstáculos. Esse processo nunca 

foi utilizado, mas sua simples existência permitiu que as mudanças nos 

processos fossem realizadas sempre que se percebesse a necessidade. 

3. Desenvolvimento de um programa de treinamento dos recursos humanos, 

para difundir o uso das práticas lean nos processos da Universidade, 

aberto aos funcionários e estudantes. 

Aliada às mudanças que os princípios lean trouxeram aos processos, 

houve um impacto positivo na cultura organizacional da universidade. 

As universidades são cruciais para responder às questões desafiadoras que 
nossa sociedade enfrenta, os desenvolvimentos científicos são 
normalmente conduzidos por estudantes e pesquisadores universitários. No 
entanto, eles estão sobrecarregados com os processos administrativos. As 
oportunidades de melhoria são abundantes e, assim como os atuais 
métodos de ensino e processos de pesquisa estão mudando radicalmente 
para se adequar ao futuro, há tentativas de transformar a forma como as 
universidades operam. (YORKSTONE, 2017) 

B) Universidade Ohio State, Ohio, Estados Unidos 

Pennington e Locke-Hine (2016) descrevem um programa que visa a 

ajudar distritos escolares desfavorecidos em Ohio. Nesse, foi utilizado o A3 para 
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auxiliar os diretores das escolas, solucionar os problemas com os professores 

através de um método cientifico. Peg Pennington, diretor executivo do Centro para 

Excelência Operacional, na Ohio State University, implantou o uso da ferramenta A3 

no programa MBA BRIGHT com impacto no modelo mental dos diretores.  

Com o uso da ferramenta A3, os diretores aprenderam que seria 

necessário incluir os professores na solução do problema, e essa abordagem 

permitiu que eles enxergassem os problemas de forma sistêmica. Seu uso 

possibilitou “aos diretores voltar ao início [do problema] para realmente compreender 

o estado atual e descrevê-lo sob a forma de um indicador. Na manufatura, olhar para 

as tendências é algo que a maioria das pessoas assume como garantido, mas na 

educação isso é novo”. (PENNINGTON e LOCKE-HINE, 2016). Desta forma, os 

diretores e professores passaram a trabalhar em conjunto sob a ótica de causa e 

efeito, e a buscar a solução dos problemas de forma racional e lógica, a partir dos 

dados levantados no diagnóstico do problema. Os alunos reconheceram que usar o 

A3 os direcionam a analisar o problema de uma forma científica, tornando-os 

pensadores críticos. 

O A3 ajudou os alunos a enxergar os problemas dentro de um contexto 
sistêmico. Enquanto alguns dos problemas que as crianças enfrentam são 
grandes demais para nós resolvermos por conta própria, a compreensão do 
contexto é importante para podermos atuar sobre o que podemos 
influenciar. (PENNINGTON e LOCKE-HINE, 2016). 

C) Universidade Avans, Breda, Holanda  

Werk (2018) descreve o caso da universidade de Avans, de Ciências 

Aplicadas, que decidiu substituir o trabalho final de curso pelo A3. O projeto final na 

Avans é feito com algumas empresas parceiras da universidade em que o aluno 

estagia. A empresa apresenta um problema à Universidade, que avalia se o caso 

tem profundidade suficiente para ser tratado em trabalho final de curso. Caso o 

problema seja qualificado, um aluno é designado para buscar a solução, que é feita 

através do A3 desenvolvido em 20 semanas de trabalho. 

O lean é incorporado ao nosso currículo como um dos nossos principais 
cursos. Isso inclui teoria e prática, como o projeto final de uma empresa. 
Ensinamos aos nossos alunos como o pensamento enxuto pode levar ao 
sucesso sustentável das organizações. Queremos que eles se tornem 
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pensadores críticos e consideramos o lean uma ótima maneira de 
desenvolver seus conjuntos de habilidades - fornecendo a eles as 
ferramentas para chegar à causa raiz de um problema e resolvê-lo. 
Desenvolver capacidades enxutas em jovens é fundamental, porque 
significa que não teremos que "retrabalhar" e mudar de ideia mais tarde em 
suas vidas. (Todos sabemos como pode ser doloroso e preferimos ajudá-los 
a acertar da primeira vez.) (HARRY VAN DER WERK, 2018) 

As empresas que procuram a universidade são muito diferentes: algumas 

têm muita experiência em lean, outras ainda são iniciantes e ainda não iniciaram 

suas jornadas lean. Foram as empresas que sugeriram à Universidade de Avants 

substituir o relatório final de curso, de aproximadamente 40 páginas – que tomava 

cerca de quatro a oito semanas dos alunos, das 20 semanas do projeto, por algo 

mais simples e parecido com o que os alunos encontrariam na vida profissional. Os 

antigos relatórios eram percebidos como demorados e obsoletos. Com o novo 

formato, os alunos passam as 20 semanas no gemba12 (WERK, 2018). 

Os relatórios A3 são revistos pelos professores que orientam os alunos a 

cada 2 semanas. Assim, ao término das 20 semanas, o trabalho final está muito 

mais polido, o que facilita também a sua correção. 

A mudança resultou em um cenário ganha-ganha-ganha pelos envolvidos: 

 As empresas passaram a ter os alunos mais tempo no projeto, no gemba, 

os A3 são mais intuitivos e apontam para solução de forma mais direta 

que os relatórios descritivos anteriormente usados. 

 Os professores tiveram a carga de correção reduzida consideravelmente. 

 Os alunos não gastam mais tempo escrevendo relatórios e podem se 

dedicar à solução dos problemas e obter uma orientação, a cada duas 

semanas, sobre os rumos do projeto. 

As mudanças no projeto final só foram possíveis devido à proximidade da 

universidade com o mundo real, principal direcionamento estratégico da Avans. 

(...) trabalhamos de perto com as empresas e elas nos pedem para fazer 
isso. Trata-se, na verdade, de ouvir a voz do cliente: as empresas, os 
alunos e mais ou menos diretamente a comunidade (as melhorias que 
nossos alunos fazem nas organizações podem ser realmente impactantes, 
especialmente se acontecerem projetos no município de Breda ou num 
hospital local). (HARRY VAN DER WERK, 2018) 

                                                      

12
 Gemba termo usado para designar o lugar onde acontece a ação real, na empresa nesse caso. 
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4 METODOLOGIA 

A seguir, são descritos os procedimentos metodológicos utilizados na 

realização dessa pesquisa, tais como a escolha do método, a coleta de dados e o 

método de análise das informações. 

4.1 DEFINIÇÃO DO TIPO DE PESQUISA 

 

“Nem tudo o que pode ser contado conta. Nem tudo que conta pode ser 
contado.” (Albert Einstein) 

A abordagem utilizada nessa pesquisa é qualitativa, através da utilização 

do método de estudo de caso. Este método permite “lidar com uma ampla variedade 

de evidências – documentos, artefatos, entrevistas e observações” (YIN, 2005, 

p.27), sendo indicado quando se investigam acontecimentos contemporâneos, pois 

permite a observação direta do evento e a realização de entrevistas com indivíduos 

importantes para o entendimento do objeto de estudo, e em questões do tipo “como” 

e “por quê”, onde se deseja a compreensão ampla de um fenômeno. O quadro a 

seguir apresenta a classificação de diversos métodos de pesquisa a partir de três 

componentes: a forma de questão de pesquisa, a necessidade de controle de 

eventos comportamentais e o enfoque em eventos contemporâneos. 

Quadro 5 – Situações relevantes para diferentes métodos de pesquisa. 

Método 1 - Forma de questão 
de pesquisa 

2 - Exige controle 
dos eventos 

comportamentais? 

3 - Enfoca eventos 
contemporâneos? 

Experimento Como, por quê? Sim Sim 

Levantamento 
(survey) 

Quem, o que, onde, 
quantos, quando? 

Não Sim 

Análise de arquivos Quem, o que, onde, 
quantos, quando? 

Não Sim/Não 

Pesquisa histórica Como, por quê? Não Não 

Estudo de caso 

 

Como, por quê? Não Sim 

Fonte: Yin (2015, pág 10) 
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Triviños (1987) definiu estudo de caso como uma categoria de pesquisa 

em que se analisa um evento de forma profunda, tendo como características 

determinantes: a natureza, abrangência e os suportes teóricos que orientam o 

pesquisador. Desta forma, como ressalta Triviños, as questões de pesquisa e a 

fundamentação teórica são os direcionadores do pesquisador no desenho dos 

instrumentos de coleta, execução do campo e análise das informações. 

Yin (2015) observa que o estudo de caso deve ser entendido a partir de 

dois componentes: escopo (contemporâneo) e características (mais variáveis de 

interesse que pontos de dados). 

Quanto ao escopo do estudo de caso: o estudo de caso é uma investigação 
empírica que investiga um fenômeno contemporâneo, o caso, em 
profundidade e em seu contexto de mundo real, especialmente quando os 
limites entre o fenômeno e o contexto não puderem ser claramente 
evidentes (...). 

Quanto às características: a investigação de um estudo de caso enfrenta a 
situação tecnicamente diferenciada em que existirão muito mais variáveis 
de interesse do que pontos de dados e, como resultado, conta com 
múltiplas fontes de evidência, com os dados precisando convergir de 
maneira triangular, e como outro resultado beneficia-se do desenvolvimento 
anterior de preposições teóricas para orientar a coleta e análise de dados. 

 

Triviños (1987) ressalta “o grande valor do estudo de caso: fornecer o 

conhecimento aprofundado de uma realidade delimitada em que os resultados 

atingidos podem permitir se formular hipóteses para outras pesquisas”. 

Estudo de casos são pesquisas nas “quais o pesquisador explora em 

profundidade um programa, um fato, uma atividade, um processo ou uma ou mais 

pessoas”. (CRESWELL 2007) 

A partir do entendimento do objetivo desse estudo, pode-se perceber que 

o método de caso é o mais adequado para a execução dessa pesquisa. Uma vez 

que se trata de um evento contemporâneo, há o interesse em entender com 

profundidade como a ferramenta A3 é utilizada no processo de desenvolvimento dos 

TCCs dos alunos de MBA, usando a filosofia Lean como base teórica. 
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Figura 9 – Uso do método de estudo de caso 

Fonte: Elaborado a partir de Yin (2015), Triviños (1987) e Creswell (2007) 

A escolha do caso de estudo, a metodologia A3 TRILHA13, deu-se por 

conveniência e aderência ao tema de pesquisa. 

4.2 INSTRUMENTOS DE COLETA 

A coleta levou em consideração dois tipos de obtenção de dados: 

entrevistas em profundidade, com roteiros semiestruturados, e levantamento de 

dados secundários. 

Para as entrevistas em profundidade, foram desenvolvidos três roteiros 

semiestruturados com abordagens distintas e complementares. No primeiro roteiro, 

buscaram-se a identificação dos motivadores para a adoção da ferramenta A3 no 

processo de elaboração dos TCCs e as etapas do processo de orientação (a 

elaboração do A3, as revisões, a redação do relatório final, etc.). No segundo roteiro, 

as raízes filosóficas do pensamento lean pelo principal mentor do projeto e seus 

possíveis desdobramentos em processos de aprendizagem. O terceiro roteiro foi 

elaborado visando abordar a percepção dos alunos sobre o uso da ferramenta A3, 

através das entrevistas com os professores e monitores do processo de elaboração 

do TCC. Os roteiros utilizados encontram-se no Apêndice A. 

                                                      

13
 A3 TRILHA é metodologia desenvolvida pela empresa TRILHA para orientação de TCCs de cursos 

de MBA e será detalhada nos capítulos a seguir. 

Estudo de 
caso 

Evento 
contemporâneo 

Profundidade 
de questões 
tipo "como", 

"por quê" 

Não exige 
controle sobre 

o evento 
estudado 

Mais variáveis 
que ponto de 

dados 

Base teórica 

(lente de 
análise) 
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4.3 COLETA DE DADOS 

4.3.1 Entrevistas em Profundidade 

As entrevistas foram realizadas entre os meses de agosto, outubro e 

novembro de 2018. A escolha dos entrevistados deu-se pelo grau de envolvimento 

destes com o desenvolvimento do projeto, segmentados em três grupos: 

idealizadores, gestores e operadores da metodologia. Foram realizadas gravações 

de todas as entrevistas em profundidade, com a permissão dos entrevistados. 

4.3.2 Levantamento de Dados Secundários 

Foram levantados dados secundários a partir de: 

 Site da empresa na internet  

 Programa dos MBAs coordenados pela TRILHA 

 Documentação do material utilizado para o desenvolvimento do A3 

 Site disponibilizado para consulta dos alunos dos cursos 

4.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

O tratamento dos dados seguiu os passos sugeridos Creswell (2009): 

Passo 1: Organização e preparação dos dados para análise, tornando 

disponíveis todas as informações, incluindo a transcrição total ou parcial das 

entrevistas gravadas, a digitação das notas de campo coletadas, etc. 

Passo 2: Leitura geral de todo material levantado, visando à obtenção do 

senso geral das informações. 

Passo 3: Análise detalhada. Leitura atenta de todo material levantado, 

escuta recorrente do material gravado, realização da listagem de tópicos abordados, 

escolha das citações mais relevantes para os tópicos que se desejava ilustrar. 

Passo 4: Descrição dos tópicos abordados no estudo. No estudo de caso 

em questão, a análise buscou observar a existência de princípios do pensamento 

enxuto, Lean Thinking, na implementação da ferramenta A3 para a elaboração dos 

TCCs dos cursos coordenados pela TRILHA. 
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Passo 5: Escolha da forma como cada tópico seria apresentado. Nessa 

pesquisa, optou-se por descrições, figuras gráficas e narrativas. 

Passo 6: Interpretação das informações. Responder à questão “que lição 

foi aprendida a partir dos dados?”. Essa interpretação diz respeito à reflexão do 

pesquisador sobre as análises e é, normalmente, realizada em comparação à lente 

teórica escolhida. No caso estudado, a referência teórica escolhida foram os 14 

princípios do Modelo Toyota, descritos por LIKER (2005). 
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5 RESULTADOS 

As seções a seguir apresentam os resultados descritivos e a análise de 

aderência da metodologia A3 TRILHA aos 14 (quatorze) princípios do Modelo 

Toyota, conforme definidos por LIKER (2005). 

5.1 DESCRITIVOS 

5.1.1 A TRILHA 

A TRILHA é uma empresa fundada em 1999, por um grupo de 

pesquisadores da área de engenharia de produção oriundos do INT14, tendo sido a 

primeira empresa incubada deste instituto de pesquisa público. Tinha como principal 

missão a modularização, ampliação e disseminação das tecnologias e 

conhecimentos desenvolvidos pelos pesquisadores dentro do INT.  

O produto pioneiro da empresa é uma ferramenta de simulação 

computacional que permite a otimização de programação de tarefas na linha de 

produção, levando em consideração os recursos disponíveis (máquinas, pessoal e 

materiais).  

Atualmente, existem três famílias de produtos desenvolvidos pela 

TRILHA, são eles: 

 Inovações tecnológicas: simuladores para programação do chão de 

fábrica, para planejamento da capacidade de produção de bens de capital 

e para nivelamento da carga de produção. 

 Capacitação Gerencial: cursos in-company, pós-graduação e 

especialização em Engenharia de Produção, pós-graduação e 

especialização em Lean Manufacturing, MBA em Gestão Industrial, MBA 

em Gestão da Produção e Qualidade e conteúdo para educação à 

distância. 

                                                      

14
 O Instituto Nacional de Tecnologia (INT) é uma Unidade de Pesquisa do Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). Mais informações podem ser obtidas no site da 
unidade. <http://www.int.gov.br/sobre-o-int>. 
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 Consultoria em gestão: melhoria de processos e do fluxo de produção, 

gestão da performance cotidiana, coaching de desenvolvimento pessoal. 

O objeto desse estudo pertence à família de produtos Capacitação 

Gerencial e foi desenvolvido, inicialmente, para o curso MBA em Gestão da 

Produção e Qualidade, no campus de Jundiaí, tendo sido implementado, 

posteriormente, nos demais cursos. A metodologia A3 TRILHA é uma adaptação da 

ferramenta A3, da Toyotaa, usada na elaboração de trabalhos finais de curso (TCC) 

e será detalhada na seção 5.1.3. 

 

5.1.2 A Equipe TRILHA 

1) Heloisa Varella 

 Participação no projeto: coordenação do grupo de professores 

orientadores dos TCCs. Controle de agenda, entregáveis etc. 

 Atribuições: Gerente de Projetos Educacionais na TRILHA. 

 Formação: Pós-graduação em Engenharia de Produção (UFRJ), 

Engenheira Eletrônica (PUC-RJ). 

2) Leandro Jardim 

 Participação no projeto: professor e monitor-orientador dos TCCs. 

 Atribuições: Professor convidado da Fundação Getúlio Vargas (FGV), do 

IBMEC-RJ, da Sociedade Educacional de Santa Catarina (SOCIESC) e 

da Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica 

(FUCAPI/AM) das disciplinas Tecnologias de Programação, Acionamento 

e Controle de Operações, Projeto Integrado de Gestão (Orientação de 

TCC), Análise de Projetos de Investimento e Gestão da Inovação. 

 Gerente de projetos e consultor de implantação de software de 

programação da produção por simulação na empresa TRILHA Projetos 

(desde 2005), atuando no desenvolvimento e implantação de simuladores 

computacionais de capacidade finita, voltados a apoiar a programação da 
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produção, em grandes empresas como a HONDA, SIEMENS, SONY, 

AGFA, VALID, CBC, Fundições TUPY, DELP, DITÁLIA, COCA-COLA 

(Grupo Simões), TRANSTEX (Argentina), dentre outras.  

 Formação: Doutorando em Administração de Empresas PUC-RJ, Mestre 

em Administração pela Escola de Negócios do IAG – PUC-Rio, 

Especialista em Engenharia de Produção pela Sociedade Educacional de 

Santa Catarina – SOCIESC, Especialista em Engenharia de Produção 

pelo Instituto Nacional de Tecnologia – INT, Graduado em Comunicação 

Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio. 

3) Sandro Santos 

 Participação no projeto: professor e monitor-orientador dos TCCs. 

 Atribuições: Gerente de projetos e consultor de especificação, 

desenvolvimento e implantação na empresa TRILHA DA INOVAÇÃO 

(desde 2002), atuando no desenvolvimento e implantação de simuladores 

computacionais de capacidade finita, voltados a apoiar a programação da 

produção, em grandes empresas como a HONDA, SIEMENS, PHILIPS, 

SONY, CSN, XEROX, FURUKAWA, PETROBRÁS, Fundições TUPY, 

VALID, AGFA, dentre outras.  

 Professor convidado da Fundação Getúlio Vargas (FGV), da Sociedade 

Educacional de Santa Catarina (SOCIESC) e da Fundação Centro de 

Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica (FUCAPI/AM) das disciplinas 

Tecnologias de Programação, Acionamento e Controle de Operações e 

Projeto Integrado de Gestão (Orientação de TCC). 

 Formação: Especialista em Engenharia de Produção pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, Especialista em Engenharia de Produção pela 

Sociedade Educacional de Santa Catarina – SOCIESC. Engenheiro 

Mecânico pela Fundação Técnico Educacional Souza Marques do Rio de 

Janeiro. 
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4) Luciana Bonvino 

 Participação no projeto: professor e monitor-orientador dos TCCs. 

 Atribuições: professora convidada dos programas do MBA em Gestão 

Operacional e em Gestão Industrial da Fundação Getúlio Vargas (FGV), 

SOCIESC e FUCAPI. 

 Foi coordenadora e professora do curso de pós-graduação em 

Engenharia de Estruturas da Fundação Paulista de Tecnologia e 

Educação (UNILINS) durante 10 anos. Coordenou o curso de graduação 

em Engenharia Civil do Centro Universitário Central Paulista (Unicep), 

onde também atuou como professora de cursos de Engenharia e 

Arquitetura. Tem experiência na área de Engenharia Civil, com ênfase em 

Estruturas. Atualmente, é professora no Departamento de Tecnologia das 

Construções da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ.  

 Formação: Doutora em Engenharia de Estruturas (EESC – USP), Mestre 

em Engenharia de Estruturas (EESC – USP), Engenharia Civil (EESC – 

USP).  

5) Eduardo Galvão Moura Jardim 

 Participação no projeto: mentor da visão utilitária que o conhecimento 

deve permitir ao indivíduo na transformação/melhoria dos produtos, 

serviços e sociedade. Influenciador do grupo pela busca do entendimento 

profundo de um problema com o objetivo de possibilitar soluções 

estruturais. 

 Atribuições: Coordenador na TRILHA, professor da Escola Politécnica da 

UFRJ – Departamento de engenharia Industrial, professor convidado dos 

MBA em Gestão Operacional e em Gestão Industrial da Fundação Getúlio 

Vargas (FGV). 

 Formação: PhD em Engenharia de Produção (The University of 

Birmingham – UK), Mestre (MSc) em Metalurgia Industrial (The University 

of Birmingham – UK), Mestre (MSc) em Engenharia de Produção 

(COPPE/UFRJ) e Engenheiro Metalúrgico e Industrial (PUC-RJ) 
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6) Ricardo Sarmento Costa  

 Participação no projeto: coordenador dos programas de MBA, idealizador 

da metodologia de aplicação da ferramenta A3 para a elaboração de 

trabalhos finais de curso (TCCs). 

 Atribuições: Sócio fundador da TRILHA, professor do mestrado em 

Gestão Empresarial da FGV/EBAPE, coordenador acadêmico do MBA em 

Gestão Industrial da FGV-Management, Coordenador acadêmico da pós-

graduação em Engenharia de Produção da SOCIESC – Sociedade 

Educacional de Santa Catarina e professor do MBA em Gestão 

Empresarial da FGV-Management. 

 Formação: Doutor em Engenharia de Produção pela COPPE/UFRJ, 

Mestre em Engenharia de Produção pela COPPE/UFRJ. 

 

5.1.3 O A3 na Elaboração do TCC 

5.1.3.1 O início 

Conforme relatado pelos entrevistados, o desenvolvimento da 

metodologia A3 TRILHA deu-se pelos seguintes fatores: 

 Início de uma nova coordenação de curso em Jundiaí, MBA em Gestão 

da Produção e Qualidade, cujo programa não previa uma disciplina 

presencial de orientação, como nos cursos ministrados em outras 

instituições. 

Quando fomos convidados para coordenar o MBA em Jundiaí, o programa 
já estava pronto e não tinha previsão de uma disciplina voltada para apoiar 
o desenvolvimento do TCC. Então, tinha que fazer isso sem as aulas 
presenciais. Surgiu, então, o desafio de como fazer isso. (Entrevistado) 

 Desejo dos pesquisadores/professores em desenvolver um relatório de 

conclusão de curso (TCC) que fosse mais aderente às necessidades e à 

realidade dos alunos, com uma utilidade clara após a conclusão do curso. 

Anteriormente, o TCC era um plano de negócio em grupo. 



59 

E aí, juntando com aquele incômodo que era o TCC em cima de plano de 
negócio, como os de gestão empresarial, decidiu-se por um novo formato 
voltado para um caso real do aluno, baseado na ferramenta A3, que é 
uma ferramenta de solução de problemas, tentando padronizar um pouco 
mais a estrutura. Assim seriam casos (...) de cada aluno, mas a estrutura do 
trabalho teria uma padronização. (Entrevistado) 

 Experiência da TRILHA em desenvolver ferramentas de conteúdo – blogs 

e videoaulas, a partir de uma experiência para um curso de educação à 

distância. 

Tínhamos iniciado o desenvolvimento de conteúdo para um curso de 
educação à distância, então, usamos o conhecimento para desenvolver um 
blog com orientações e exemplos de como desenvolver o A3. (Entrevistado) 

Com a resolução CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 2007, o MEC 

normatizou que os alunos dos cursos de MBA deveriam apresentar trabalhos de 

conclusão de curso individuais, ou seja, não seriam mais permitidos os trabalhos em 

grupo. A TRILHA aproveitou a metodologia que havia desenvolvido para o MBA em 

Jundiaí e aplicou a todos os MBAs que coordenava, o que demandou da equipe uma 

adaptação em termos de volume e tempo de orientação. 

Até então, os trabalhos finais de curso eram realizados em grupo (..) com a 
resolução, de repente, passamos a ter 30-40 trabalhos para orientar e 
corrigir por turma. Havia uma pressão de custos, então precisamos pensar 
em uma forma de viabilizar isso. (Entrevistado) 

Aí a gente se deparou com outro desafio que era uma coisa muito mais 
trabalhosa, em uma turma de 30 pessoas fazer uma orientação 
individualizada e fazer uma coisa que fizesse sentido para os alunos, (...) 
uma coisa útil, um resultado concreto do curso. (Entrevistado) 

5.1.3.2 O método 

A metodologia para o uso do A3 em TCCs foi se aprimorando desde sua 

implementação, há nove anos. Atualmente, ela está dividida em duas etapas: 

desenvolvimento do A3 e do relatório final do TCC. Essas etapas são detalhadas a 

seguir: 
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Etapa I - Desenvolvimento do A3 TRILHA 

 1º encontro presencial: 

O Professor apresenta a metodologia para a confecção do TCC 

(ferramenta A3 TRILHA, objetivos, fases do processo, funcionamento da monitoria, 

forma de escolher o problema a partir de uma situação real do aluno, template, 

exemplo de A3 de ex-alunos, blog, videoaulas etc.). São realizados exercícios em 

grupo com o uso da ferramenta A3 TRILHA, a partir de um problema real de um dos 

membros do grupo. Assim, os alunos têm uma experiência com a metodologia de 

forma assistida. Eles são orientados a preencher a ferramenta com gráficos, tabelas 

e figuras, de modo que não haja preocupação com a parte escrita nessa fase do 

trabalho. 

As pessoas têm muita dificuldade de escrever e organizar as ideias. Com 
essa estruturação quando se vai para a parte escrita (o relatório TCC) já se 
tem uma organização de ideias pronta. Então descrever a figura, o gráfico é 
algo que fica mais natural. (Entrevistado) 

Pela narrativa dos entrevistados, percebe-se que, subjacente ao uso do 

A3, está a proposta de treinamento do modelo mental do aluno, criando um padrão 

de raciocínio para a resolução de problemas, que posteriormente será transformado 

em texto no relatório final (TCC), a partir das ideias organizadas em tópicos da 

ferramenta A3. 

A metodologia (A3) visa resolver questões de organização lógica. 
(Entrevistado) 

 A ideia é possibilitar a organização da narrativa (do aluno) de forma 
estruturada. (Entrevistado) 

A figura a seguir apresenta os quatro componentes do A3 TRILHA15. 

                                                      

15
 A ferramenta A3 TRILHA é inspirada na ferramenta A3 da Toyota, adaptada ao objetivo do trabalho 

de conclusão de curso (TCC). 
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Figura 10 – Ferramenta A3 TRILHA 

 

Para cada componente, são descritos os conteúdos desejados na ferramenta A3 

TRILHA. 

 QUADRADO 1 – MOTIVAÇÕES E OBJETIVOS DO PROJETO: 

Identificação do problema, usando representação gráfica (gráficos, 

tabelas e figuras) e, pelo menos, um indicador para descrever a situação 

atual do problema/tema proposto. 

 QUADRADO 2 – ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL: Análise da causa raiz 

do problema identificado. 

 QUADRADO 3 – MELHORA REALIZADA (OU PROPOSTA): Plano de 

melhoria, alterações sugeridas a partir da análise do problema e causa 

raiz. 

 QUADRADO 4 – IMPACTOS PROPORCIONADOS (OU PREVISTOS): 

Avaliação dos resultados esperados ou alcançados deve ser demonstrado 

como evolução do indicador proposto no 1º quadrado. 

As fases de construção e revisão do A3 TRILHA são apresentadas na 

figura a seguir.  
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Figura 11 – Etapa Ferramenta A3 TRILHA 

 

Foi elaborado um blog com cerca de 50 vídeo-aulas descrevendo e 

exemplificando a metodologia como forma de permitir a consolidação e permanente 

reflexão sobre os elementos do método. O acesso ao blog é disponibilizado para os 

alunos no primeiro encontro presencial.  

Etapa II – Redação do TCC a partir do A3 final 

 2º encontro presencial: 

O professor explica como deve ser feita a transposição do conteúdo do 

A3 TRILHA para o TCC, citando exemplos do que fazer e não fazer nessa 

transposição. Exemplos reais de ex-alunos são apresentados. 

A estrutura do TCC foi padronizada e, atualmente, é composta por seis 

capítulos, dos quais quatro guardam relação direta com o A3 TRILHA. O quadro a 

seguir descreve o conteúdo de cada capítulo. 

Quadro 6 – Correspondência entre A3 e capítulos do TCC 

Capítulo Quadrado do A3 Conteúdo 

1 – Introdução 1º Problema 

2 – Análise 2º Situação Atual 

3 – Proposta 3º Proposta de melhoria 

  

A3 inicial 

•A partir das 
recomendações, 
o aluno elabora 
a primeira 
versão do A3 e 
envia por e-mail  

Feedback 
A3 inicial 

•Monitor avalia o  
A3 inicial, 
realiza 
sugestões: da 
representação 
gráfica, 
indicadores, 
detalhamento da 
causa raiz e 
envia para o 
aluno via e-mail 

A3 
melhorado 

•Aluno revisa o 
A3, a partir das 
considerações 
do monitor, e 
envia o A3 
melhorado 

Feedback 
A3 

melhorado 

•Monitor avalia o 
A3 melhorado e 
aprova ou 
solicita mais 
uma revisão.  

A3 final 

•Aluno realiza 
ajustes e envia 
para a 
aprovação. 

 

 

•Obs: em alguns 
casos, é 
necessário mais 
uma fase de 
ajustes/revisão 
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  continuação 

Capítulo Quadrado do A3 Conteúdo 

4 - Fundamentação teórica  Referencial teórico 

5 – Impactos 4º Impactos 

6 – Conclusão  Considerações sobre o 
trabalho 

Muitos dos nossos alunos já usam a ferramenta A3 no dia a dia em seus 
trabalhos, mas muitos, embora sejam profissionais ótimos para resolver 
problemas nas empresas, têm dificuldade para escrever um relatório. 
(Entrevistado) 

Assim como na Etapa I, é disponibilizado um template em Word contendo 

a formatação necessária e os elementos pré-textuais que deverão compor o TCC. 

A ideia é que o aluno só se preocupe com o conteúdo, que é o mais 
relevante. (Entrevistado) 

Algumas vezes, são profissionais que, na prática, conseguem resolver os 
problemas, mas não conseguem colocar no papel, não têm fluência. A 
metodologia visa a resolver isso. (Entrevistado) 

Nessa etapa, também são realizadas até três revisões/orientações do 

TCC, basicamente os mesmos procedimentos de orientação são realizados. 

Figura 12 – Etapa do TCC 

TCC inicial 

•A partir do A3 
final e das 
orientações do 
segundo 
encontro 
presencial com 
o professor, o 
aluno envia por 
e-mail a primeira 
versão do TCC  

Feedback 
TCC inicial 

•Monitor avalia o 
TCC inicial, 
realiza 
sugestões e 
envia para o 
aluno por e-mail 

TCC 
melhorado 

•Aluno revisa o 
TCC, a partir 
das 
considerações 
do monitor, e 
envia o TCC 
melhorado 

Feedback 
TCC 

melhorado 

•Monitor avalia o 
TCC melhorado 
e aprova ou 
solicita mais 
uma revisão.  

TCC final 

•Aluno realiza 
ajustes e envia 
para a 
aprovação 

 

 

 

•*obs: em alguns 
casos, é 
necessário mais 
uma fase de 
ajustes/revisão 
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5.1.3.3 O processo de orientação 

Conforme descrito anteriormente, existem dois tipos de procedimentos 

para a orientação do desenvolvimento do TCC. 

 Presencial: dois encontros realizados pelo professor responsável, 

podendo ser o coordenador do curso ou um professor convidado. Nesses 

encontros, são apresentados o processo de execução do TCC, exemplos 

e exercícios dirigidos.  

 À distância: para cada um dos alunos, é alocado um professor orientador 

que o acompanhará em todas as etapas de desenvolvimento do TCC. 

São realizados entre cinco e seis feedbacks por e-mail, para cada aluno, 

até a conclusão do TCC. 

O processo de orientação sofreu melhorias ao longo do tempo. Foram 

criados padrões mínimos de conteúdos para os relatórios, tanto para o A3, quanto 

no TCC. Esse processo de padronização visou à criação de uma homogeneidade na 

avaliação dos relatórios, evitando desvios de excesso de rigor ou flexibilização de 

exigências por parte dos professores orientadores. 

Isso (a padronização) a gente sentiu a necessidade de fazer depois que 
começamos, no início éramos 5 ou 6 (...) aí a gente começou a perceber 
que tinham algumas diferenças, uns exigiam mais, outros menos, (...) então 
a gente fez uma relação dos requisitos mínimos. (Por exemplo) no caso do 
A3, o quadrante 1 tem que ter minimamente isso, no 2, no 3 etc. No caso do 
relatório também, o capitulo 1 tem que apresentar pelo menos um indicador 
que caracterize o problema que está se querendo estudar e esse indicador 
tem que aparecer depois no capítulo da conclusão para mostrar que houve 
uma melhoria ou não, assim para ter um comparativo, enfim a gente fez 
uma relação dos requisitos mínimos. (Que os professores orientadores 
devem seguir). ” (Entrevistado) 

5.1.3.4 Impactos 

Desde sua implementação, há nove anos, a metodologia A3 TRILHA já foi 

utilizada em mais de 1.000 trabalhos finais de curso (TCC) nos MBA em Gestão 

Industrial e MBA em Gestão da Produção e Qualidade.  

(...) a vantagem em ser uma coisa voltada para uma situação real (...) é que 
o TCC é uma coisa que o aluno pode mostrar como resultado do curso 
assim concretizar o aprendizado (...) (Entrevistado) 
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Eduardo sempre fala que normalmente as teses (TCCs) acabam no dia da 
defesa e depois vai para gaveta ou para estante, quando na verdade aquilo 
devia ser o começo de algo, de uma empresa, de um projeto. É claro que 
tem uma estruturação acadêmica, mas tem que ter uma visão de utilidade 
também. (Entrevistado) 

Quando eu começo a aula para falar do TCC, os alunos demonstram 
desânimo com a tarefa, aí eu apresento a metodologia e sinto que ela 
desperta o desejo de fazer. Eles ficam empolgados em fazer algo com 
utilidade prática. (Entrevistado) 

Segundo um dos entrevistados, são notórios os ganhos trazidos pelo uso 

da metodologia em comparação a outros cursos de MBAs da área tecnológica, em 

que é alta a proporção de alunos que, mesmo tendo finalizado todos os créditos, não 

concluem o TCC.  

(...) em outros cursos que em que eu dou aula chegam a 50% a proporção 
de alunos que não entrega o trabalho final de curso, com a metodologia 
praticamente 100% entrega. (Entrevistado) 

5.2 A METODOLOGIA A3 TRILHA E O MODELO TOYOTA 

Como exposto anteriormente, a cultura Toyota é o que sustenta o STP, e 

é fundamentada em dois pilares: respeito às pessoas e melhoria contínua. Embora 

existam experiências internacionais do uso do Lean Thinking em processos de 

aprendizagem, não foram encontrados na literartura disponível um modelo teórico 

adaptando os princípios lean para esse fim. O objetivo dessa seção é verificar, 

mesmo na ausência de um modelo adaptado ao setor educacional, o quanto dos 

princípios lean foram incorporados pela equipe da TRILHA no desenvolvimento da 

metodologia A3 TRILHA, ainda que esse fato tenha ocorrido de forma não 

necessariamente intencional. Os quatorze princípios definidos por Liker (2005) serão 

utilizados como referência teórica para essa análise. 

Seção I: Filosofia de longo prazo 

Understand the philosophy behind everything we do, explore our history and 
get to know the people driving us into the future. (Toyota Global) 

A filosofia de longo prazo está relacionada ao senso de propósito da 

empresa. A razão de sua existência, seu papel nas diversas esferas em que atua, seu 
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impacto junto aos seus clientes, fornecedores e sociedade. É algo mais importante 

que os lucros advindos da comercialização de seus produtos e serviços, significa 

gerar valor para o clientes, sociedade e economia. Agir de forma responsável, 

buscando sempre a melhoria de suas habilidades, aceitando o desafio de crescimento 

sustentável. 

A TRILHA é uma empresa incubada no INT e nasceu com o propósito de 

“ampliação e disseminação das tecnologias e conhecimentos desenvolvidos pelos 

pesquisadores do INT” (TRILHA, 2018). Esse senso de propósito e visão de longo 

prazo também foram observados no desenvolvimento da metodologia A3, tendo como 

principal conceito a visão de utilidade do conhecimento na transformação de 

problemas em soluções. O quadro a seguir apresenta as evidências que corroboram 

essa observação. 

Lean é um pouco São Francisco de Assis, é servir. É mesmo uma filosofia 
muito interessante existirem pessoas para as quais viver é mais difícil e outras 
para as quais viver é mais fácil, eu vejo na minha família, eu vejo meus amigos, 
e descubro que não tem nada a ver com a idade, com a razão social, com 
classe econômica, com cultura. Eu acho que talvez a resposta seja um pouco: 
as pessoas para as quais viver é mais fácil são aquelas que se colocam no 
lugar do outro para servi-lo. A felicidade delas está mais condicionada ao que 
elas podem servir, dar ao outro. As pessoas para as quais viver é mais difícil, 
seja consciente ou inconscientemente, a felicidade delas é mais condicionada 
ao que elas podem receber do outro. E, aí obviamente, como eu não tenho 
controle sobre o que eu vou receber do outro, a chance de ser infeliz é 
maior. Agora eu tenho muito mais controle sobre o que eu posso dar ao outro. 
A felicidade está nisso aí, para isso eu tenho que entender o que é valor para o 
outro. (Entrevistado) 

Quadro 7 – A3 TRILHA e Filosofia de longo prazo 

Princípios Status Evidências 

1º). Basear as decisões 
administrativas em uma 
filosofia de longo prazo, 
mesmo em detrimento 
de metas financeiras 

Observado 

Em diversos momentos, foi observada a 
preocupação dos integrantes da TRILHA com 
o conhecimento transmitido dentro de uma 
ótica de transformação da realidade dos 
alunos, seja pelo desenvolvimento de 
habilidades, seja pela apresentação de 
propostas de soluções com foco nas atividades 
desempenhadas pelos alunos. A perspectiva 
de utilidade permeia toda a empresa. 

Exemplo: Criação de fases intermediárias de 
orientação elevam os custos, mas garantem 
que todos sejam capazes de passar para a 
fase seguinte com a compreensão do método.  
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Seção II: O processo certo produzirá os resultados certos 

A perspectiva de processos está relacionada com o modo de fazer, 

reduzir desperdícios, promover a melhoria contínua, minimizar estoques, dividir o 

trabalho, padronizar atividades etc. (LIKER, 2005). Embora o objeto de análise não 

seja uma linha de produção fabril, foi possível observar as adaptações realizadas 

pela equipe que incorporaram os princípios lean. 

(o aluno) Percorrer os caminhos com clareza e entender é a aprendizagem 
que a gente espera. (Entrevistado) 

Quadro 8 – A3 TRILHA e Processos 

Princípios Status Evidências 

2º) Criar um fluxo de 
processo contínuo para 
trazer os problemas à tona 

 Observado 
Os processos de revisões são tratados dentro de um 
fluxo contínuo, com feedbacks e novos envios dos 
alunos com ajustes. 

3º) Usar sistemas puxados 
para evitar a superprodução 

 Observado 

Tomando como referência aqui o processo de 
elaboração do aluno, é adequado considerar que a 
elaboração do TCC ocorre puxada pelo A3, que com 
seus quadrantes e marcos intermediários 
estabelecidos, força e padroniza uma estrutura lógica 
de narrativa. Com efeito, a parte escrita é construída 
paulatinamente, em pequenos lotes, primeiro os 
gráficos e representações, em seguida, os textos 
relacionados que, por fim, são “montados” no 
documento final. 

 

Observe-se que, em oposição, se os alunos fossem 
deixados livres para “empurrar” sua produção, os 
tutores veriam-se às voltas provavelmente com um 
trabalho inadministrável de reorganizar textos já 
escritos com estruturas lógicas, muitos deles, 
inconsistentes.  

A construção do TCC é “puxada” pelos relatórios A3. 
Antes de passar para a parte escrita, toda a parte 
lógica é desenvolvida através de representações 
gráficas e ilustrações. 

4º) Nivelar a carga de 
trabalho (heijunka). 
(Trabalhar como a tartaruga, 
não como a lebre) 

Observado  

A quantidade de orientandos por turma é dividida 
entre os professores orientadores, de forma que não 
existam desnivelamentos e eventuais formações de 
gargalos no processo de orientação.  

A gerente do processo organiza o cronograma de 
orientação simultânea de diferentes turmas e zela 
para que os marcos e eventos presenciais ocorram 
de forma distribuída e nivelada. 
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  continuação 

Princípios Status Evidências 

5º) Construir uma cultura de 
parar e resolver problemas, 
obtendo a qualidade logo na 
primeira tentativa 

 Observado  

As aulas presenciais são programadas no início de 
cada fase (A3 e redação TCC) com exemplos e 
dinâmicas para aumentar a chance do aluno obter 
êxito nas primeiras versões. Essas aulas são 
fundamentais, pois a dinâmica de desenvolvimento de 
casos em conjunto com a turma tangibiliza os 
conceitos da metodologia, tornando mais assertivo o 
enquadramento dos problemas nos tópicos de análise 
(tanto do A3 quanto no relatório final). 

Observe-se, também, que a ideia de um processo em 
duas fases proporciona que os erros de projeto lógico 
da narrativa não se propaguem para execução. Isto 
porque o aluno só é autorizado a começar produzir o 
Relatório após ter seu A3 aprovado (o que significa 
que o projeto lógico da narrativa foi considerado claro 
e consistente pelo tutor). 

6º) Tarefas padronizadas 
são a base para a melhoria 
contínua e a capacitação 
dos funcionários 

Observado  
Existe a padronização dos conteúdos e da forma 
como os professores orientadores precisam orientar o 
A3 e TCC  

7º) Usar controle visual para 
que nenhum problema fique 
oculto 

 Não 
observado 

-  

8º) Usar somente tecnologia 
confiável e completamente 
testada que atenda aos 
funcionários e processos 

Observado 

A tecnologia foi utilizada para auxiliar as pessoas e os 
processos, mas não para substitui-las. O blog e as 
vídeo aulas foram usados como material 
complementar aos procedimentos de orientação 
individual.  

Seção III: Valorização da organização através do desenvolvimento de 

seus funcionários e parceiros 

Esta seção está relacionada a um dos pilares do Modelo Toyota, o 

respeito às pessoas que fazem a empresa progredir. A liderança é percebida 

desempenhando um papel central no desenvolvimento da cultura, devendo ensinar, 

inspirar e vivenciar a filosofia da empresa em suas ações do dia a dia. Os líderes 

são percebidos como mestres com quem se aprende o ofício e a internalização da 

cultura (LIKER, 2005). 
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Quadro 9 – A3 TRILHA e Pessoas 

Princípios Status Evidências 

9º) Desenvolver líderes 
que compreendam 
completamente o 
trabalho, que vivam a 
filosofia e ensine aos 
outros 

 Observado 

 

É possível reconhecer a unidade do senso de 
propósito da TRILHA em todos os entrevistados: a 
utilidade. Esse conceito permeia todas as entrevistas 
como um elemento integrador das ações do grupo. 

As lideranças desempenham seus papéis de forma 
inspiradora e transmitem esse compromisso (o da 
utilidade) a todos.  

10º) Desenvolver 
pessoas e equipes 
excepcionais que sigam 
a filosofia da empresa 
  

 Observado 

O compromisso com a geração de valor e com a 
fluidez do processo de orientação fica claro quando, 
diante de um desafio, a equipe se organiza de forma 
colaborativa visando a não criar gargalos no processo. 
Os indivíduos realizam tais procedimentos de forma 
proativa. 

“Quando minha agenda está cheia, o (...) me ajuda e 
depois eu o ajudo quando a coisa aperta para ele 
também.” (Entrevistado) 

  

11º) Respeite a sua 
rede de parceiros e de 
fornecedores 
desafiando-os e 
ajudando-os a melhorar 

Não 
observado 

- 

Seção IV: A solução contínua de problemas na origem estimula a 

aprendizagem organizacional 

Esta última seção está relacionada ao cuidado com a aprendizagem 

organizacional, que é estimulada de forma a proteger as bases de conhecimento da 

empresa. Na Toyota, ela é traduzida pelo desenvolvimento de equipes estáveis, 

progressão lenta e sistemas de sucessão muito cuidadosos (LIKER, 2005). 

Quadro 10 – A3 TRILHA e Melhoria Contínua 

Princípios Status Evidências 

12º) Ver por si mesmo 
para compreender 
completamente a 
situação (genchi 
genbutsu) 

Observado 

Existem encontros presenciais com dinâmicas, nas 
quais é possível verificar o grau de dificuldade dos 
alunos e prevenir erros de interpretação para a 
construção do A3 e na redação do TCC. 
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  continuação 

Princípios Status Evidências 

13º) Tomar decisões, 
decisões lentamente por 
consenso, considerando 
completamente todas as 
opções, implementá-las 
com rapidez   

 Não 
observado 

 - 

14º) Tornar-se uma 
organização de 
aprendizagem através 
da reflexão incansável 
(hansei) e da melhoria 
contínua (kaizen) 

Observado 
+kaizen 

Ao longo dos anos, melhorias no processo de revisões 
foram realizadas. O segundo encontro, que antes era 
um tipo de banca com apresentação do A3 dos alunos, 
foi substituído por uma aula com instruções de como 
transcrever o A3, com exemplos do que fazer e não 
fazer nesse processo. 

“Embora os A3 estivessem vindo muito bons, os textos 
não. Então, percebemos que precisávamos dar um 
jeito de melhorar a parte escrita.” (Entrevistado) 

 

Outra alternativa de formato da segunda aula foi 
recentemente testada, com a substituição da aula por 
um encontro individual de monitoria/orientação, 
utilizando o A3 final como fio condutor. 

Reflexões do tipo hansei não foram observadas. 

 

 

A metodologia A3 TRILHA incorpora, mesmo que de forma não planejada, 

a maioria dos princípios que compõem o Modelo Toyota. Conforme pôde ser 

observado, ela conseguiu: 

 Romper a inércia dos alunos no processo de escrever o trabalho final de 

curso (TCC), elevando a taxa de alunos que concluem plenamente os 

MBAs. 

 Atribuir à atividade um senso de propósito, uma vez que os alunos podem 

utilizar o proceso de orientação para desenvolver soluções para seus 

problemas reais. 

 Ampliar a percepção de valor da realização dos trabalhos finais de curso 

(TCC). 

 Capacitar os alunos com um método científico de análise de problemas. 

 Ampliar a capacidade criativa dos alunos através do exercício de 

inferência futura sobre os cenários desejados a partir da elaboração do 

A3. 
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 Criar o fluxo contínuo de produção de conteúdo e fases de 

correção/orientação. 

 Desenvolver um processo de padronização lógica de apresentação de 

ideias. 

Visando a colaborar com o desenvolvimento da metodologia A3 TRILHA, 

identificaram-se alguns pontos de melhoria (hansei), baseados nas observações de 

campo, reflexões sobre a literatura e experiências de implementação do lean para 

fins educacionais. São elas: 

 Documentar a metodologia A3 TRILHA visando à disseminação das 

práticas desenvolvidas. 

 Criar um repositório único, onde os membros da equipe possam 

compartilhar suas experiências no processo de orientação. Se possível, 

com sinalizações visuais (Princípio 7 – Modelo Toyota, LIKER 2005). 

 Estimular a prática de realização do hansei ao final de cada ciclo de 

orientação. 

 Estabelecer o diálogo com as empresas parceiras de forma a capturar 

possíveis melhorias no processo. 

 Criar um programa de formação onde as empresas apresentem seus 

problemas, e os alunos sejam orientados a solucioná-los através do uso 

da metodologia TRILHA A3. 
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6 CONCLUSÕES 

6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A seguir, são apresentadas as considerações finais, a aderência do 

estudo aos objetivos iniciais, limitações e sugestões de pesquisa futuras. 

Princípios do pensamento lean 

Foram apresentados os princípios do pensamento lean desde sua origem, 

no Sistema Toyota de Produção (STP), até os desdobramentos atuais, pensamento 

enxuto (Lean Thinking), como uma filosofia de melhoria contínua e redução de 

desperdícios, tendo as pessoas no centro dos processos. 

O Modelo Toyota proposto por Liker (2005) foi a lente teórica escolhida 

para a análise do estudo de caso. Essa escolha deu-se por três motivos: i) 

quantidade de dimensões analisadas, ii) grau de profundidade abrangido e iii) fácil 

transposição (tradução) para outros setores de atividade. 

Lean no setor educacional 

Os resultados obtidos permitem a reflexão sobre dois aspectos 

importantes do lean no setor educacional. O primeiro aspecto diz respeito ao ensino 

do lean nas Universidades, o qual se encontra com elevado nível de capilaridade e 

em fase de expansão, consequência do crescente interesse das empresas no Lean 

Thinking. O segundo aspecto diz respeito à adoção de práticas lean nas instituições 

de ensino, a qual se encontra em trajetória ascendente, mas com baixa aceleração. 

As evidências encontradas sinalizam uma maior frequência de uso em processos 

administrativos-acadêmicos e experiências pontuais em processos de 

aprendizagem. Embora haja entusiasmo por parte de seus adeptos, a academia 

ainda não incorporou o pensamento lean com todo o seu potencial de transformação 

às suas atividades cotidianas.  

O conjunto de exemplos apresentados sugerem resultados positivos na 

geração de valor do processo de aprendizagem, mas é preciso observar que o 

pensamento lean necessita imprescindivelmente do engajamento humano para sua 
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implementação ser bem sucedida. O Lean Thinking não é uma fórmula mágica, mas 

um conjunto de princípios e ferramentas que, se bem utilizado, pode despertar o 

espírito de desafio e o desejo pela melhoria contínua através da utilização de 

métodos científicos para a resolução de problemas. 

Metodologia A3 TRILHA 

A experiência da TRILHA no desenvolvimento da metodologia A3 

TRILHA, no processo de elaboração dos TCCs é uma evidência empírica de que o 

uso de conceitos do Lean Thinking é capaz de gerar valor para o processo de 

aprendizagem. Desde sua implementação, há nove anos, a metodologia A3 TRILHA 

já foi utilizada em mais de 1.000 trabalhos finais de curso (TCC) nos MBA de Gestão 

Industrial e MBA de Produção e Gestão da Qualidade no Brasil. 

A experiência pioneira sugere um caminho em um setor que é, 

notoriamente, percebido como descompassado com as mudanças estruturais no 

contexto da 4ª Revolução Industrial. 

Lean e aprendizagem 

A partir das informações analisadas nesse trabalho, pode-se concluir que 

existem dois pontos principais de convergência entre o Lean Thinking e o setor 

educacional: 

1. Ambos são construídos sobre a lógica de processos de aprendizagem. 

2. Têm as pessoas no centro de todos os processos. 

Dada essa convergência, o que poderia parecer uma conexão descabida, 

em uma análise superficial, surge como uma alternativa de inovação. Não se trata 

de padronização ou robotização do processo de ensino, mas do estabelecimento de 

um diálogo entre as partes envolvidas, apoiado por um método científico, lapidado 

empiricamente. As experiências apresentadas nesse estudo, em todos os níveis 

educacionais, corroboram com essa afirmação e abrem espaço para a difusão do 

seu uso em processos de aprendizagem.  
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Figura 13 – Convergência Lean e Educação – elaboração própria 

 

Embora não haja o desenvolvimento de um modelo teórico adaptando os 

princípios lean, as experiências analisadas neste estudo sugerem uma sequência de 

procedimentos que poderiam ser adotados pelas instituições de ensino que desejem 

implementar o Lean Thinking: 

1. Difundir o conhecimento sobre os princípios lean. 

2. Estimular a reflexão sobre a aplicação dos conceitos lean na melhoria 

contínua das atividades da instituição. 

3. Usar a a ferramenta A3 na construção de planos de melhoria. 

4. Ser modesto, iniciar a jornada lean com poucos planos. 

5. Tornar tudo visual, ativando essa dimensão humana que se sente atraída 

por imagens. 

6. Monitorar continuamente a performance das melhorias. 

7. Estimular a melhoria contínua através do hansei. 

 

6.2 LIMITAÇÕES DA PESQUISA  

Não foi escopo do estudo realizar uma ampla investigação de todos os 

possíveis impactos que o uso da metodologia TRILHA A3 trouxe para o cotidiano 

dos alunos e seus consequentes desdobramentos dentro das empresas. O objetivo 

do trabalho foi realizar uma reflexão sobre a difusão do Lean Thinking no setor 

educacional, trazer alguns exemplos e analisar uma experiência pioneira de 
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desenvolvimento de uma metodologia baseada nos princípios lean a partir do 

modelo proposto por Liker (2005). 

 

6.3 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

Diante dos indicadores apresentados pelo Fórum Econômico Mundial, nos 

quais o Brasil apresenta alto potencial de inovação e deficiência nas habilidades de 

efetivar esse potencial16, e dos desafios trazidos pela 4ª Revolução Industrial, é 

imprescindível encontrar alternativas de caminhos capazes de modificar essa 

trajetória. 

Nesse contexto, estudar o uso do Lean Thinking e seu potencial de 

estruturação em busca de soluções, engajamento das pessoas e melhoria contínua 

no setor educacional é um desafio, dada a vanguarda do tema e a escassez de 

trabalhos.  

Desta forma, a partir das conclusões e das limitações indicadas na 

pesquisa, entende-se haver oportunidades para o desenvolvimento de trabalhos 

futuros. Tais como: 

1. Ampliação do estudo visando à apuração da efetividade do uso da 

metodologia A3 TRILHA no contexto de atuação dos alunos e das 

empresas. 

2. Comparar a efetividade do método A3 TRILHA com outros métodos 

tradicionais utilizados para orientação de trabalhos finais de curso (TCCs). 

3. Relacionar a utilidade do lean education no contexto da 4ª Revolução 

Industrial, especialmente seu foco na solução de problemas. 

                                                      

16
 127ª posição no indicador “facilidade de encontrar trabalhadores qualificados”, 125ª em 

“pensamento crítico no ensino”, 124ª em “qualificação dos graduados” 
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APÊNDICE – Roteiros das entrevistas realizadas 

Roteiro 1: Histórico e Processo 

Contextualização 

Explicar os objetivos da pesquisa.  

Contextualizar a pesquisa dentro da filosofia Lean. 

Agradecer a disponibilidade em participar da pesquisa. 

Solicitar permissão para gravar a entrevista. 

Introdução 

Estamos aqui para falar um pouco sobre a experiência da Trilha no uso da ferramenta A3 e 
orientação para a elaboração dos relatórios finais de curso (TCCs) dos MBAs. 

Vamos começar do início... (iniciar gravação) 

O histórico 

Será que você poderia fazer uma retrospectiva de como começou esse processo? 

De onde surgiu a ideia de usar o formulário A3? 

Quais foram os principais motivadores?  

Quais as principais vantagens dessa ferramenta? 

Quais as adaptações feitas para o uso na execução de um TCC? 

Existe uma disciplina para a orientação? 

Como foi a aceitação dos alunos da metodologia? 

Quais as principais barreiras encontradas? Como elas foram transpostas? 

Apresentação da metodologia 

Como se dá o processo de orientação? 

Como é apresentada a dinâmica da orientação?  

Existem exercícios/simulações? 

Como é feita a orientação para o uso da ferramenta A3? 

Existe algum material de apoio? Qual? 

A construção do A3 

Como se dá o processo de orientação para a construção do A3? 

Em quantas etapas? 

O que é esperado na primeira etapa? 
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continuação 

A construção do A3 

Quais os canais de contato do aluno? 

Quantas etapas são realizadas? 

Como é feita a revisão do A3? 

Em geral, quantas versões são necessárias até chegar a versão final? 

Existe alguma padronização no processo de revisão? 

O relatório final (TCC) 

O orientador do relatório é o mesmo que orientou a construção do A3? 

Qual é a estrutura do relatório? 

Os alunos conseguem desenvolver bem o paralelo entre o formulário A3 e a produção do relatório? 

Como é o processo de revisão do TCC? 

Como é feita a padronização do processo de revisão do relatório? 

Encerramento 

Agradecer a participação e as informações prestadas 

Solicitar material complementar a entrevista 

 

Roteiro 2: Filosofia STP, Lean 

Contextualização 

Explicar os objetivos da pesquisa.  

Contextualizar a pesquisa dentro da filosofia Lean. 

Agradecer a disponibilidade em participar da pesquisa. 

Solicitar permissão para gravar a entrevista. 

Introdução 

As questões relacionadas ao histórico e processos já foram discutidas com os entrevistados 
anteriores, então, o objetivo dessa entrevista é conversarmos um pouco sobre as bases filosóficas 
do pensamento lean e seus possíveis desdobramento em processos de aprendizagem. 

Vamos começar do início... (iniciar gravação) 

O Lean 

O que é a filosofia Lean? 
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continuação 

O Lean 

Quais seus principais conceitos? Paradigmas? Orientações? 

Lean na educação 

Nesse mundo com tanta dispersão, como seria um pensamento lean na educação? 

Como você imagina uma educação lean? 

Em que sentido o lean poderia auxiliar o processo de aprendizagem dos alunos? 

Encerramento 

Agradecer a participação e as informações prestadas 

 

Roteiro 3: Perspectiva dos alunos 

Contextualização 

Explicar os objetivos da pesquisa.  

Contextualizar a pesquisa dentro da filosofia Lean. 

Agradecer a disponibilidade em participar da pesquisa. 

Solicitar permissão para gravar a entrevista. 

Introdução 

Estamos aqui para falar um pouco sobre a experiência da Trilha no uso da ferramenta A3 e 
orientação para a elaboração dos relatórios finais de curso (TCCs) dos MBAs. 

Vamos começar do início... (iniciar gravação) 

Perspectiva do aluno 

Como você percebe a aceitação dos alunos com esse método de trabalho? 

Quais as maiores dificuldades encontradas? Como são contornadas? 

Ao longo do tempo, foi necessário fazer alguma adaptação do método? Qual? 

Você teria algum exemplo de TCC de aluno usado em alguma empresa? 

Aprendizado entre os monitores 

Existe algum tipo de interação entre os monitores? 

Como vocês criam uma uniformização no processo de orientação? 

 

 


