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“Eliminar desperdícios para entregar mais valor para clientes”



• Fazemos parte do Lean Global Network (LGN)

• Congrega 30 institutos e entidades em diferentes países.

Quem somos

Lean Global Network

Comunidade de líderes do pensamento 
lean.

leanglobal.org

Revista eletrônica da LGN, 
com diversos artigos e notícias sobre o mundo lean.

planet-lean.com



O que é lean?

• Filosofia de gestão, inspirada nas práticas e resultados do 

Sistema Toyota de Produção (TPS);

• Tem como essência a contínua eliminação de desperdícios e a 

sistemática resolução de problemas;

• Princípios e técnicas que vêm sendo utilizados por organizações 

de diversos setores, no mundo todo;

• Nos últimos anos, importantes avanços em saúde, serviços e 

administração pública (EUA, Europa e Austrália).



Por que lean?

Tempo 

Performance 

Melhoria Estabilização

O desafio é criar uma dinâmica gerencial 

que equilibre e combine as 2 dimensões



Lean na saúde

• Conceitos lean vêm sendo aplicados há mais de uma década;

• Primeiras iniciativas nos EUA, tendo como protagonistas os principais centros de 

excelência (Virginia Mason e Thedacare);

• "The Pursuing Perfection Initiative": Institute for Healthcare Improvement (IHI) e 

Robert Wood Johnson Foundation (2001-2008) – "The Toyota Project";

• Experiências relevantes: EUA, Inglaterra, Austrália, Espanha, Brasil e Argentina;

• No Brasil, primeiras experiências começaram há aproximadamente 10 anos, com 

diferentes graus de entendimento, profundidade e resultados;

• Interesse e maturidade tem aumentado, mas se tratam de casos isolados e o 

conhecimento ainda é restrito.



Sobre lean...

• O entendimento sobre o que é lean e como aplicar tem evoluído nos últimos 

anos (contribuições de múltiplos setores);

• O que entendíamos como "lean" é, na verdade, a face mais visível de algo 

mais profundo, poderoso e desafiador;

• Além da dimensão "técnica", existe o componente "social" do desafio: lean

deve ser uma abordagem "sócio-técnica" - (pessoas  artefatos);

• Ferramentas possuem benefícios limitados se não estiverem integradas a um 

sistema de gestão coerente, que promova e sustente a dinâmica de "melhoria 

contínua" (a maneira como se gerencia é determinante);

• Lean não pode ser encarado como "algo a mais": deve ser uma maneira 

diferente de perceber, pensar e agir (que também precisa evoluir).



Princípios lean

• Resolver problemas sistêmicos e pontuais;

• O cliente sempre define o que é valor;

• Distinguir ações e etapas que criam valor das que não criam;

• Reduzir desperdícios, reduzir o lead time e construir qualidade 

consistentemente;

• Os especialistas em melhorar os processos devem ser aqueles 

que executam o trabalho;

• Aprendizado e evolução são tão importantes quanto o resultado.



Qual é a natureza do trabalho?

Valor

Trabalho 

incidental

O que interessa para quem 

paga pelo bem ou serviço;

Etapas imprescindíveis 

para atender bem o cliente;

Devem ser 

desempenhadas com 

precisão, pelas pessoas 

certas, em sequência e 

tempo determinados.

Não interessa ao cliente;

Etapas desnecessárias, 

que só adicionam 

tempo e custo;

Devem ter suas causas 

identificadas e eliminadas 

assim que possível.

Não interessa ao cliente diretamente. 

Etapas que adicionam tempo e custo, mas são necessárias.

Devem ser otimizadas e orientadas a dar suporte à criação de valor.

Desperdício
Puro



Tipos de desperdício

• Correção e retrabalho: desfazer, refazer;

• Movimentação : caminhadas, deslocamentos, viagens;

• Espera: pessoas aguardando informações, materiais e outras pessoas;

• Transporte: transferência desnecessária de materiais e informações;

• Estoques: informações ou materiais esperando;

• Processamento: etapa redundante ou desnecessária;

• Desconexão: fluxo de informações deficiente, falta de sincronia e sintonia 

entre as etapas:

- Antes (ou depois) do necessário;

- Mais rápido (ou mais lentamente) do que necessário;

- A mais (ou a menos) do que necessário.



Difusão para diferentes setores

• Automotivo → Indústria → Serviços → Saúde → Governos

• Produção → Logística → Processos Administrativos →

Desenvolvimento de Produtos → TI 

→ Todo tipo de empresa, empresa toda, todos os processos



Nosso aprendizado

• Lean pode funcionar em qualquer lugar, mas… 

• Muitas empresas tentaram (e continuam tentando)

• Nem todas foram (ou serão) bem sucedidas

• Possível até que a maioria não seja...

Por quê?
• Por que iniciativas fracassam? 

• Quais são as principais razões do insucesso?



Lean Transformation Framework (LTF)




