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Resumo: O aprendizado dos conceitos da filosofia enxuta se torna muito limitado quando restrito a somente 

pesquisa teórica. A exploração desses conceitos através de jogos ou simulações, no entanto, permite uma 

absorção muito maior de conhecimento. Nesse contexto, o presente trabalho aborda a execução de uma dinâmica 

que visa aplicar os conceitos do Lean em um ambiente simulado, a “fábrica de parafusos”. Para tanto, é feita 

uma análise a partir de um estado atual, utilizando ferramentas como o mapeamento de fluxo de valor ou a 

metodologia A3, com o intuito de se propor melhorias para um estado futuro e simular esse novo estado na 

dinâmica. A dinâmica é parte do ciclo de aprendizado dos membros ingressantes no Grupo de Estudos em Lean 

da UFSC, que se aplicam os conceitos aprendidos pelas vias teóricas nessa fábrica simulada. Os principais 

resultados obtidos com a implementação do estado futuro foram: redução de 31,88% no tempo de processamento 

da fábrica, 51,95% de redução do Leadtime e um aumento de 41,74% da taxa de agregação de valor das 

atividades da fábrica. 

Palavras-chave: Dinâmica; Filosofia Enxuta; Simulação 

 

Abstract: Learning the concepts of the Lean philosophy becomes very limited when restricted to only 

theoretical researching. Exploring these concepts with games or simulations, however, allows a deeper 

knowledge absorption. In this context, this paper covers the appliance of Lean concepts in an simulated scenario, 

the “srews factory”.   

Therefore, an analysis is made from a current state, using tools such as value stream mapping or A3 

methodology, with the purpose of proposing improvements to a future state and simulating this new state in the 

dynamics. The dynamics is part of the learning cycle of incoming members in the Group, which apply the 

concepts learned in this simulated factory. The main results obtained with the implementation of the future state 

were: reduction of 31.88% in the processing time, 51.95% reduction in Leadtime and a 41.74% increase in the 

aggregation rate of the activities of the factory. 

Keywords: Dynamics; Lean Philosophy; Simulation 

 

1. Introdução 

A dinamicidade das atividades e velocidade da propagação de informação no mundo 

de hoje transformaram o comportamento dos seres humanos e afetaram seu processo de 
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aprendizagem (CRUZ, 2008). Temas que antes eram muito estudados na teoria através da 

leitura de livros e artigos e repassados através de treinamentos exigem hoje um viés prático 

para aprimorar a absorção desse conhecimento. 

O estudo da filosofia enxuta não poderia ser diferente. Grande parte de seus conceitos 

são explorados na literatura, mas seu caráter prático de análise da situação atual, resolução de 

problemas e busca para eliminar os desperdícios exige formas de aplicação prática para 

complementar a fundamentação teórica. 

O presente estudo tem por objetivo mostrar uma dinâmica que explora a 

implementação dos conceitos Lean em uma fábrica fictícia e os resultados obtidos para 

aumento da eficiência do seu fluxo de valor. Além de materializar os conceitos do Lean, a 

dinâmica é também uma forma alternativa de ensino, sendo a principal utilizada no Grupo de 

Estudos em Lean (GLean) da Universidade Federal de Santa Catarina para capacitação dos 

novos membros. 

2. Referencial Teórico 

Neste tópico serão abordados alguns conceitos chaves que pautaram o 

desenvolvimento do estudo da dinâmica. 

2.1. 5 Princípios 

A filosofia Lean foi originalmente criada e definida como redução de desperdícios. 

(Womack et al 1990).  O primeiro livro utilizado pelos membros do GLean, A Mentalidade 

Enxuta, ilustra diversos casos de fábricas c que são bem sucedidos através do uso dos 

principais princípios da filosofia Lean:  

1. Definir valor: identificar o que o cliente enxerga como valor, o que ele está 

disposto a pagar; 

2. Identificar a cadeia de valor: Explorar  as atividades de transformação do 

material, que agregam e não agregam valor, desde o início da cadeia produtiva 

na requisição da matéria prima até sua concepção como produto final; 

3. Fluxo:  fazer, idealmente, uma peça por vez desde matéria prima até produto 

acabado e movê-las uma por uma até o próximo processo sem tempo de 

espera; 
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4. Puxar: produzir de acordo com a demanda real do cliente ; 

5. Melhoria Contínua e Perfeição: ideia de nunca aceitar um defeito, nunca 

produzir um defeito e nunca passar um defeito para o processo posterior 

procurando-se eliminar os desperdícios, reduzir erros e aumentar a qualidade, 

oferecendo um produto de acordo com as especificações e exigência do cliente.  

2.2. Mapeamento de Fluxo de Valor 

O mapeamento de fluxo de valor (MFV), segundo Rother e Shook (2003), consiste em 

uma ferramenta que ajuda a enxergar os fluxos de material e de informação, à medida em que 

se acompanha um produto em um fluxo de valor. Assim, a ferramenta permite a representação 

visual de cada processo no fluxo de material e informação na produção de um produto, desde 

o fornecedor até o consumidor. Tal conceito está relacionado ao terceiro princípio do 

pensamento Lean apresentado por Womack e Jones (1998), referente à identificação do fluxo 

de valor. Ao se mapear o fluxo de valor em um processo produtivo, é possível identificar no 

mesmo os desperdícios e oportunidades de melhoria que podem tornar este fluxo de valor 

mais eficiente, de forma a diminuir os tempos de atravessamento dos materiais e informações. 

Rother (2010) afirma ainda que essa ferramenta possui a finalidade maior de ajudar a 

assegurar que os esforços de melhoria no nível de processo sejam coesos no desenvolvimento 

de um fluxo de valor fluente, buscando o alinhamento com as metas da organização e a 

satisfação das exigências dos consumidores externos. 

A elaboração de um mapeamento de fluxo de valor começa com a coleta de dados e 

informações no chão de fábrica (ROTHER; SHOOK, 2003). Com as informações, desenha-se 

o estado atual do fluxo de valor, que serve de base para o desenvolvimento de um estado 

futuro que direciona as melhorias do estado atual. 

2.3. 7 Desperdícios 

A Toyota identificou sete grandes tipos de perdas sem agregação de valor em 

processos administrativos ou de produção, os quais serão descritos abaixo. (LIKER, 2005). 

Há ainda um oitavo tipo de perda incluído pelo autor. 

✓ Superprodução: Produção acima da demanda do cliente, a qual acarreta em acúmulo 

de estoques que por sua vez gera todos os demais desperdícios; 
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✓ Espera: Desperdício de tempo quando um produto espera na fila para ser processado 

ou quando um operador aguarda uma máquina terminar seu ciclo; 

✓ Transporte ou movimentação desnecessária: Transporte ineficiente e movimentação de 

estoque em processo por longas distâncias ao longo da fábrica; 

✓ Superprocessamento: Todo atributo adicionado ao produto que não altera o valor final 

na visão do cliente é considerado desperdício; 

✓ Excesso de estoque : Desperdício de espaço ao armazenar esses estoques, capital 

parado e Leadtimes mais longos; 

✓ Movimento desnecessário : Todo movimento que poderia ser evitado se os processos 

estivessem conectados e as ferramentas próximas dos operadores; 

✓ Defeitos: Princípio de que um defeito nunca deve ser passado para frente na cadeia 

produtiva pois resulta em um produto que o cliente não vê valor. Consertar e 

retrabalhar é desperdício; 

✓ Desperdício de criatividade dos funcionários: O que diferencia o homem da máquina é 

nas operações é o raciocínio lógico e visão sobre o todo. Não aproveitar de sua 

capacidade de resolver problemas de forma criativa é desperdício. 

2.5. Sistema Empurrado x Puxado 

No sistema empurrado, a produção e os pedidos de compra são iniciados a partir de 

uma demanda projetada. Logo, a produção de bens é feita com antecedência, de acordo com o 

cronograma, e gera perdas. Já que a demanda do cliente pode mudar, e as coisas podem não 

dar certo. (LIKER, 2004). Segundo Womack, et al. (1998) puxar significa que um processo 

inicial não deve produzir um bem ou um serviço sem que o cliente de um processo posterior o 

solicite. 

Ainda segundo Womack, et al. (1998) O sistema MRP interno que enviava ordens de 

produção para cada máquina – mas que nunca funcionava corretamente – não era mais 

necessário. O sistema de produção puxada e controle visual funcionou a partir do momento 

em que os inevitáveis problemas iniciais foram resolvidos. A nova doutrina poderia ser 

resumida de forma bastante simples como: “Não fabrique produto algum a não ser que seja 

necessário; então, fabrique o produto rapidamente.” 
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Ohno, um dos grandes engenheiros da Toyota, decidiu criar pequenos armazéns de 

peças entre operações para controlar o estoque. Assim, quando o cliente, ou processo 

subsequente, retira determinados itens, estes são repostos. Se o cliente não utilizar um item, 

este permanece no armazém e não é reposto. Logo, não haverá uma superprodução maior do 

que a pequena quantidade na prateleira, e há pelo menos uma conexão direta entre o que os 

clientes querem e o que a empresa produz. (WOMACK, et al., 1998). 

2.6. Trabalho padronizado 

Segundo Coimbra (2013), criar um trabalho padronizado significa atingir o estado de 

fluidez nas operações dos trabalhadores, resultando em atividades excelentes feitas no menor 

tempo possível. Isto pode ser resumido na observação do trabalho dos operadores, e por 

conseguinte, na compreensão dos caminhos percorridos, objetivando a identificação e 

eliminação dos desperdícios. 

Já o presidente da Toyota, Fujio Cho, descreve que o trabalho padronizado constitui-se 

de 3 elementos principais: Takt time - tempo exigido para completar uma tarefa, segundo  a 

demanda do cliente, sequência de realização de processos e a quantidade de estoque que cada 

operador precisa ter em sua disposição a fim de realizar o trabalho. (LIKER, 2004). 

As folhas de trabalho padronizado e as informações que elas contêm constituem 

importantes elementos do Sistema Toyota de Produção. A importância dessa ferramenta pode 

ser resumida na alta eficiência dos processos, evitando, assim, a ocorrência de produtos 

defeituosos, erros operacionais e acidentes. Tudo isso é possível devido à simples folha de 

trabalho padronizado. (OHNO, apud LIKER, 2004). 

 

3. Dinâmica dos Parafusos 

A dinâmica dos parafusos é um projeto teórico desenvolvido pelos membros do 

GLean, que tem o objetivo de aplicar os conceitos da literatura na prática. De acordo com 

Snider e Balakrishnan (2013), a aprendizagem experiencial é uma forma mais intensa de 

aprendizagem ativa, já que os estudantes têm a oportunidade de aprender por meio da 

experiência direta com o objeto de estudo. 
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O grupo ao qual este estudo se refere é composto por universitários da UFSC que 

estudam Lean. O grupo possui um plano de capacitação de membros que é previsto para 

quatro semestres ou módulos, tendo a dinâmica como principal forma de capacitação dos 

novos membros que ingressam no grupo. Seu início é paralelo ao semestre letivo, com 

duração de aproximadamente dois meses e conta com uma apresentação dos resultados finais 

para todo o grupo ao final do semestre. 

 O projeto é guiado pelos membros do segundo módulo, que orientam os mais novos 

no seu primeiro contato com a filosofia e aplicação das ferramentas Lean. O uso de jogos 

didáticos é uma alternativa de ensino, pois permite abordar técnicas por meio da simulação do 

processo produtivo, com o objetivo de melhorar a produtividade da equipe e o aumento do 

nível de conhecimento absorvido (DEPEXE et al., 2006). 

3.1 A fábrica dos parafusos: 

A simulação representa uma fábrica montadora de parafusos, que recebe componentes 

dos fornecedores e os agrega formando kits. São produzidos dois tipos: Parafuso pequeno, 

composto por um parafuso pequeno, duas arruelas e duas porcas e parafuso grande, composto 

por um parafuso grande, quatro arruelas e duas porcas. As disposições destes componentes 

nos devidos parafusos são apresentadas a seguir. 

Figura 1 - Parafusos grande e pequeno 

 

Fonte: Autores ( 2016) 

A produção é feita em lotes de 3 parafusos de forma empurrada, a partir de uma 

previsão de demanda do cliente representada por uma planilha no Excel sujeita a uma 

aleatoriedade que tende a 50% de parafusos grandes e 50% de parafusos pequenos. Para 
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operar a fábrica são necessários 5 operadores na área de montagem, um responsável pelo PCP 

que controla a planilha do cliente, um operador logístico que movimenta os materiais na 

fábrica e um como operador da estamparia , que fornece material para a montagem. 

A estamparia é composta por duas máquinas, uma que produz parafusos pequenos e 

arruelas e a outra que produz parafusos grandes e porcas. O tempo de ciclo é para os 

parafusos é 8s e são feitos em lotes de 15 unidades e para as arruelas e porcas etc. A 

estamparia possui um estoque para abastecer os postos. 

A fábrica no seu estado atual foi construída baseado em como a maioria das empresas 

hoje opera, no estilo Ford e possui diversos desperdícios e oportunidades de melhorias. 

3.2 Construção A3 da dinâmica 

O primeiro passo da dinâmica consiste em rodar e analisar o estado atual, identificar 

os desperdícios e demais problemas e propor contramedidas para transformar a fábrica 

empurrada em uma fábrica Lean. Para isso utiliza-se a metodologia A3 de resolução de 

problemas, que consiste na elaboração de relatórios de somente uma página em uma folha de 

formato A3 (29,7cm por 42cm), com o objetivo de solucionar problemas ao passo em que se 

desenvolve solucionadores de problemas (SHOOK, 2017).  Foi reservado um dia onde todos 

os módulos 1 participaram da rodada da dinâmica por 10 minutos, para que pudessem ter 

conhecimento do estado atual e construíssem uma A3 em conjunto dos seus orientando 

módulos 2.  

Além de incentivar a busca por problemas no estado atual da fábrica e pensar em um 

estado futuro baseado em metas, para que os módulos 1 possam aplicar os conceitos que irão 

aprender ao longo do semestre, existem algumas literaturas e ferramentas imprescindíveis do 

Lean para o aprendizado inicial dos novos membros. Por isso, o plano de ação foi pré 

estipulado pelos orientandos , que consiste basicamente em leituras, construção do MFV da 

fábrica e apresentações parciais dos resultados obtidos. 

Os A3, também podem ser utilizados como ferramenta de mentoria para o 

desenvolvimento de pessoas. Rother (2010) afirma que “a finalidade dos documentos A3 é 

apoiar o diálogo mentor/pupilo” ao se abordar uma questão, através da clareza que é 

proporcionada pelo uso da ferramenta A3, que força o aprendiz a ser claro ao desenvolver 

uma análise ou proposta.  
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Assim, determinado o estado atual, estado futuro, metas e plano de ação, esse projeto 

teve início em março de 2018: 

Figura 2 - A3 Dinâmica dos Parafusos do primeiro semestre de 

2018

 

Fonte: Autores (2018) 

 

3.3. Análise do Estado Atual 

Após a apresentação da dinâmica aos módulos 1 e a elaboração da A3 que guiará o 

desenvolvimento da dinâmica, deu-se início à análise do Estado Atual da fábrica.  

3.3.1. Coleta de dados e MFV Atual 

A análise foi iniciada com a coleta de dados da dinâmica rodada com os módulos 1. 

Para tal, foi feita uma filmagem de toda a operação da dinâmica, tendo em vista a coleta dos 

tempos de cada um dos postos, a maneira como eram operadas cada uma das atividades, a 

contagem de estoque em processo (WIP) entre os postos e a visão do fluxo de valor 

funcionando como um todo. Essas informações coletadas em vídeo serviram também para o 

cálculo dos principais indicadores da fábrica no estado atual, dentre eles: Tempo de 
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Processamento (TP), Leadtime e Taxa de Agregação de Valor. Outros indicadores 

correspondentes aos postos, como o Tempo de Ciclo (TC), Disponibilidade de Produção e 

Tempo de Setup (TR) também foram coletados. 

Com os indicadores calculados e o fluxo de valor da fábrica bem compreendido, pôde-

se então ser elaborado o MFV do estado atual pelos módulos 1, conforme a Figura 3. Os 

indicadores obtidos da coleta de dados foram: 69 segundos de Tempo de Processamento total 

da fábrica, 897 segundos de Leadtime e uma Taxa de Agregação de Valor de 7,69%. 

Figura 3 - Mapeamento do fluxo de valor no estado atual da fábrica 

Fonte: Autores (2018) 

3.3.2. Desperdícios encontrados 

O mapeamento de fluxo de valor permitiu a visualização mais clara de como ocorre o 

processo de agregação de valor dos produtos pela fábrica, além de já trabalhar a análise de 

desperdícios ao ser desenhado. Assim, foram levantados, também pelos módulos 1, os 

principais desperdícios do fluxo de valor da fábrica: 
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✓ Estoque entre processos: foi constatado que há um volume relevante de estoque entre 

os postos da linha de produção. Ficou evidente o desbalanceamento entre os postos 

especialmente pela sobrecarga de tarefas que alguns apresentavam, o que ocasionou o 

acúmulo de estoque; 

✓ Espera: por conta do desbalanceamento, alguns postos ficaram ociosos em alguns 

momentos enquanto esperavam a chegada do produto vindo do posto anterior; 

✓ Superprodução: o processo produtivo empurrado em lotes de três peças ocasionou um 

não atendimento adequado da demanda, ao passo que se produzia parafusos sem que 

fosse gerado o pedido dos mesmos;  

✓ Transporte: o layout da fábrica exigia que um operador logístico fizesse o transporte 

de materiais entre os postos e o armazém da estamparia, de modo que este operador 

necessitava estar atendendo a cada pedido de transporte de produto e reposição de 

material conforme requisitado pelos operadores nos postos. Isso acarretou uma 

excessiva movimentação de transporte por esse operador logístico. 

A Figura 4 apresenta a disposição do layout da fábrica no estado atual e os materiais a 

serem transportados pelo operador logístico. 

Figura 4 - Layout do estado atual da fábrica 

 

 Fonte: Autores (2016) 
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3.3.3. Atividades dos operadores 

Depois de levantados os principais desperdícios da linha de produção, a análise se 

voltou para as atividades realizadas pelos operadores em cada posto. A necessidade de se 

analisar as atividades foi motivada pelo evidente desbalanceamento dos tempos de ciclo entre 

os postos, o que pode ser solucionado com o rearranjo das atividades. Assim, foram 

estudados, a partir do vídeo da dinâmica rodada, cada atividade que os operadores faziam a 

partir dos movimentos realizados por eles. Os tempos de cada atividade foram coletados em 

uma tabela para serem avaliados em três critérios: se a atividade agrega valor ao produto, se 

não agrega valor e se não agrega valor mas é necessária. Para cada tipo de atividade, foram 

atribuídas as cores verde, amarelo e vermelho, respectivamente.  

Levantadas todas as atividades realizadas nos postos da linha de produção, foi criado o 

gráfico de balanceamento das operações (também chamado de Yamazumi) com o tempo total 

de cada posto e a classificação das atividades realizadas por eles, comparando o tempo de 

ciclo de cada posto com o tempo Takt e uma margem de 85% deste tempo Takt, que seria o 

desejado para cada posto. Rother e Harris (2002) afirmam que o gráfico de balanceamento das 

operações permite uma boa visualização do fluxo, sendo uma ferramenta eficaz para ajudar a 

entender, gerenciar e melhorar o fluxo de valor. O gráfico das operações dos postos do estado 

atual está representado na Figura 5: 

Figura 5 - Balanceamento das operações do estado atual 

 

Fonte: Autores (2018) 

 

4. Resultados e Discussões 
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Após realizar uma análise do estado atual da empresa, foi proposto um mapa do fluxo 

de valor do estado futuro, com o intuito de remover rapidamente as causas básicas do 

desperdício. Assim, utilizando os conceitos mostrados por Womack, et al. (1998) “Faça fluir 

onde pode e puxe de onde se deve.”, o estoque de produtos acabados e o estoque inicial, após 

o processo de estamparia, foram transformados em um supermercado: Um estoque controlado 

e dimensionado, o qual contém apenas as unidades necessárias para atender as necessidades 

do cliente. 

Assim, como a demanda do cliente é aleatória, e possui uma frequência de em média 

50% parafusos pequenos e 50% parafusos grandes, houve a necessidade de manter um 

ambiente de produção MTS – Make to stock.  Neste sistema, a produção é iniciada a partir de 

uma previsão da demanda, fazendo com que o cliente não precise esperar o processamento 

completo do produto. 

Além disso, outra mudança em relação ao estado anterior da empresa foi a utilização 

de lotes unitários. Em vista que a embalagem na qual o cliente faz a compra contém apenas 

uma unidade, não há a necessidade de produzir em lotes maiores, já que da forma na qual era 

produzida anteriormente na linha, em lotes de 3 causava muitos desperdícios para a produção, 

como o de espera, citado anteriormente. A Figura abaixo ilustra o MFV desenvolvido para o 

estado futuro da empresa. 

Figura 6 – Mapeamento do fluxo de valor no estado futuro da fábrica 
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Fonte: Autores (2018) 

Logo, pode-se notar que o tempo de processamento total do produto foi reduzido para 

46s, em vista de que anteriormente era 69s. Esta redução de 31,88% foi feita ao eliminarem-se 

as atividades que não agregam valor para o produto e transformando o layout em célula, que 

trouxe benefícios como maior comunicação entre os operadores, flexibilidade e redução do 

desperdício de movimentação e transporte. A Figura a seguir mostra o resultado final do 

layout da empresa. 
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Figura 7 - Layout do estado futuro da fábrica 

 

Fonte: Autores (2018) 

Além disso, o Leadtime de produção, que antes era 897s foi diminuído para 430s, 

obtendo uma melhora de 51,95%. O principal fator que influenciou nesta melhoria foi a 

eliminação de estoques intermediários, que eram resultado das operações desbalanceadas na 

fábrica. Assim, foi feito uma análise detalhada das atividades realizadas pelos operadores, 

possibilitando, assim, reorganizar o Layout em 4 postos de trabalho balanceados, cujo 

trabalho é padronizado. O gráfico 2 mostra que as operações na célula obtiveram um tempo 

abaixo do Takt time, ilustrado como o tempo máximo ideal, com uma lacuna de 17,5% do 

tempo para eventuais casos de atrasos no processo. 
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Figura 8 - Balanceamento das operações do estado futuro 

 

Fonte: Autores (2018) 

 

5. Conclusão 

O objetivo do presente artigo foi disseminar o conhecimento através de uma dinâmica 

cujo intuito é implementar os conceitos Lean em uma fábrica fictícia. Assim, os membros do 

grupo utilizaram ferramentas como Kaizen, trabalho padronizado e metodologia A3 para 

analisar o estado atual da empresa, identificar os problemas encontrados e propor melhorias 

no estado futuro. 

Assim, como citado anteriormente, obteve-se uma redução de 31,88% do tempo de 

processamento, 51,95% do Leadtime e um aumento de 41,74% da taxa de agregação de valor. 

Além disso, houve eliminação dos desperdícios, transformando a fábrica empurrada em 

puxada e um aumento do nível de atendimento aos clientes. 

No que se refere ao aprendizado, o grupo pode perceber um grande desenvolvimento 

pessoal e profissional dos membros que participaram da dinâmica. Já que, além de 

implementar os conceitos Lean na prática, tiveram a oportunidade de trabalhar em equipe, 

fazendo uso do esforço coletivo para resolução dos problemas. 

Por fim, a dinâmica trouxe inúmeros resultados positivos para o grupo como um todo, 

como por exemplo, a união dos membros novos, o crescimento pessoal dos participantes e a 

disseminação da filosofia Lean, bem como suas ferramentas. 

 

http://congressolean2018.paginas.ufsc.br/


  

 

 

 

http://congressoLean2018.paginas.ufsc.br/                                                                                                               16 

REFERÊNCIAS 

COIMBRA, Euclides. A. KAIZEN in Logistics & Supply Chain. (1st ed.). US: McGraw-Hill Education, 2013. 

CRUZ, José Marcos de Oliveira. Processo de Ensino-aprendizagem na Sociedade da Informação. Educação & 

Sociedade, Campinas, v. 29, n. 105, p.1023-1042, dez. 2008. 

LIKER, Jeffrey. K. The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer 

. (1st ed.). US: McGraw-Hill Education, 2004. 

ROTHER, M.; SHOOK, J. Aprendendo a enxergar: mapeando o fluxo de valor para agregar valor e 

eliminar o desperdício. São Paulo: LeanInstitute Brasil, 2003. 

WOMACK, James P.; JONES, Daniel T. A mentalidade enxuta nas empresas: elimine o desperdício e crie 

riqueza. Rio de Janeiro: Campus, 1998. 

YANG-HUA, Lian; VAN LANDEGHEM, Hendrick. An application of simulation and value stream 

mapping in Lean manufacturing. Belgium : Ghent University, 2002. 

SATOLO, Guilherme E. Modelo de simulação aplicado ao conceito da produção enxuta no ensino de 

engenharia de produção. Paraná: UTFPR -  Campus Ponta Grossa, 2011. 

VIEIRA, Everton L; BIRAL, Raquel B. Fábrica de assinaturas: Uma dinâmica alternativa para o ensino - 

aprendizagem da disciplina de Projeto de Fábrica e Layout em Engenharia de Produção. Paraná : Unisep, 

2009. 

ROTHER, Mike. Toyota Kata: gerenciando pessoas para melhoria, adaptabilidade e resultados 

excepcionais. Porto Alegre: Bookman, 2010. 

SHOOK, John. Gerenciando para o aprendizado: usando processo de gestão A3 para resolver problemas, 

promover alinhamento, orientar e liderar. São Paulo: Lean Enterprise Institute, 2017. 

ROTHER, Mike; HARRIS, Rick. Criando Fluxo Contínuo: um guia de ação para gerentes, engenheiros e 

associados de produção. São Paulo: Lean Enterprise Institute, 2002. 

http://congressolean2018.paginas.ufsc.br/

