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RESUMO 
 

Diversas empresas têm buscado implementar conceitos e técnicas do Lean 
Manufacturing a fim de eliminar desperdícios em seus processos de montagem e 
fabricação. No entanto, os desperdícios não se encontram unicamente no processo 
produtivo, mas, também, em atividades administrativas. Logo, faz-se necessário 
expandir a aplicação da filosofia Lean, abrangendo estas atividades. Com esta nova 
abordagem, surge, então, o Lean Office, desdobramento da filosofia Lean para 
processos administrativos. Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo 
avaliar, através de um estudo de caso, a implementação dos conceitos e técnicas do 
Lean Office em um processo administrativo de uma empresa do setor de autopeças. 
Para tanto, é necessário analisar o estado atual deste processo, identificar 
oportunidades de melhoria e desenvolver o estado futuro, dentre outras etapas. Através 
do trabalho realizado, foi possível identificar desperdícios e propor melhorias, que 
visam reduzir o lead time e o tempo de espera em mais de 14%, além de eliminar 50% 
do número de defeitos no processo estudado. Assim, foi possível concluir que o Lean 
Office se mostrou capaz de trazer resultados positivos para a área administrativa da 
empresa. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Sistema Toyota de Produção, ou Lean Manufacturing, como denominado por 
Womack, Jones e Roos (2004), foi idealizado por Taichii Ohno na década de 1950 
como uma filosofia e um conjunto de práticas que objetivam, em sua essência, a 
eliminação ou minimização de desperdícios, maximizando, assim, o fluxo de valor de 
produção. Concebido inicialmente para os processos de manufatura, o Lean tem se 
expandido para outras áreas da indústria, além de se adaptar a diversos tipos de 
organizações e empresas. Esta aplicação em outras áreas também pode apresentar 
resultados positivos (TURATI; MUSETTI, 2006). 

Nem todos os recursos necessários ao funcionamento de uma organização são utilizados 
diretamente pelo processo de produção. Por consequência, e como observado por 
Tapping e Shuker (2010), nem todos os desperdícios advêm do processo de manufatura. 
Segundo estes autores, é razoável considerar que 60% a 80% dos custos envolvidos na 
entrega de um produto ou serviço sejam decorrentes de funções administrativas, o que 
evidencia a oportunidade e a necessidade de se abranger as áreas e funções de 
administração na busca por maior eficiência. É neste contexto que surge uma nova 
vertente do Lean Manufacturing, a qual foi denominada por Tapping e Shuker (2010) 
como Lean Office, ou, traduzindo-se livremente, escritório enxuto. 
O objetivo deste trabalho consiste na análise, à luz dos conceitos do Lean Office, de um 
processo administrativo existente em uma empresa do setor de autopeças, identificando 
seu estado atual e elaborando uma proposta de estado futuro com melhorias que 
reduzam os desperdícios identificados. 
Deste modo, deseja-se atingir: 

− A redução do tempo de entrega dos processos de gestão; 
− A redução ou eliminação de desperdícios, como o índice de não conformidades e 

retrabalhos dentro de atividades administrativas; 
− A melhoria das condições de trabalho para os colaboradores, através de 

processos mais eficientes e robustos. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Os conceitos centrais deste trabalho têm como base a filosofia enxuta. Portanto, é 
preciso entender de forma mais aprofundada o foco do Lean, quais os seus pilares e 
como esta filosofia pode ser aplicada concretamente a processos administrativos. 
 

2.1 Foco do Lean 
Como anteriormente explicitado, o Lean Manufacturing teve como expoente o Sistema 
Toyota de Produção, desenvolvido por Taiichi Ohno na década de 1950. Ohno 
objetivava o “gerenciamento de trabalho para atender aos clientes no menor tempo 
possível, na mais alta qualidade e com o menor custo possível” (TURATI; MUSETTI, 
2006, p. 2). 

Para que este objetivo fosse alcançado, seria necessário concentrar o esforço da 
organização em atividades que definitivamente agregam valor para o cliente, 
eliminando ou minimizando os desperdícios existentes no processo de produção. 
Ghinato (2002) conceitua desperdícios como as atividades executadas que geram custo, 
mas que não agregam valor para o cliente. 



É importante, portanto, entender em face do conceito de agregação de valor qual a 
natureza da atividade realizada. Para isto, Hines e Taylor (2000) classificam as 
atividades em três grupos: 

− Atividades que agregam valor: são atividades que, sob a perspectiva do 
cliente, agregam valor ao produto ou serviço e que são, portanto, necessárias. O 
cliente se dispõe a pagar por elas. Representam, segundo Hines e Taylor (2000), 
5% das atividades realizadas por uma empresa manufatureira ou 1% em 
ambientes administrativos. 

− Atividades que não agregam valor, mas que são necessárias: neste grupo, 
concentram-se as atividades que não agregam valor sob a perspectiva do cliente, 
mas que continuam sendo necessárias, ao menos em curto e médio prazos, por 
motivações técnicas ou econômicas. Deve-se buscar eliminá-las assim que 
possível. Segundo os autores, representam em média 35% das atividades de uma 
empresa de manufatura ou 49% em ambientes administrativos. 

− Atividades que não agregam valor: são as atividades que não contribuem para 
a entrega de valor ao cliente. Isto é, são desnecessárias sob qualquer 
circunstância e o cliente não se dispõe a pagar por elas. Sua eliminação deve ser 
realizada no curto prazo. Estas atividades abrangem, em média, 60% dos 
esforços de uma empresa do setor de manufatura ou 50% em ambientes 
administrativos. 

Em sua obra, Ohno (1997) avança na compreensão dos desperdícios, classificando-os 
em sete tipos: 

− Superprodução: para Ohno (1997), o desperdício mais danoso, devido à sua 
capacidade de esconder as outras perdas, podendo, assim, estimulá-las. A 
superprodução ocorre quando se produz em excesso ou antecipadamente. A 
organização deve, portanto, produzir somente aquilo que é necessário, na 
quantidade necessária e no momento necessário; 

− Espera: representa o material que não é processado de forma imediata, mas fica 
parado. Ocorre principalmente com a falta de sincronização entre as etapas do 
processo, linhas de produção desbalanceadas e grandes lotes; 

− Transporte: o deslocamento de materiais e até mesmo de informações durante o 
processo de produção não agrega valor ao produto; 

− Processamento demasiado: ocorre quando um processo é utilizado de forma 
superdimensionada, ou seja, em excesso. O cliente não está disposto a pagar 
pelo que é executado a mais; 

− Inventário: os estoques excessivos de materiais e produtos, sejam eles acabados 
ou não, representam custos para a empresa, que vão desde o espaço utilizado 
desnecessariamente até o custo financeiro de se manter recursos investidos em 
estoque; 

− Movimentação: este desperdício se relaciona aos movimentos desnecessários 
ou ineficientes realizados pelas pessoas envolvidas no processo. Pode ser 
causado por métodos incorretos de movimentação, layout ineficiente e aspectos 
ergonômicos; 

− Defeitos: processos de produção ineficazes geram produtos defeituosos que 
podem ser refugados ou retrabalhados. Em ambos os casos, o resultado é o 
desperdício de recursos aplicados na produção, como matéria prima, mão de 
obra e energia elétrica. 

 



2.2 Pilares do Lean 

A filosofia Lean é sustentada essencialmente por dois pilares. Ambos representam um 
sistema de conceitos e técnicas que visam levar a organização aos objetivos do Lean: a 
melhor qualidade, o menor custo e a entrega mais rápida. 
Estes pilares são o Just in Time e o Jidoka, os quais serão abordados a seguir. 

 
2.2.1 Just in Time (JIT) 

A produção de acordo com uma programação e não com as necessidades reais dos 
clientes, ou seja, produzir e empurrar, causa a superprodução, o desperdício mais 
danoso segundo Ohno (1997), como citado anteriormente. De acordo com Rother e 
Shook (2009), quando isto ocorre, as perdas não surgem somente com o excesso de 
recursos aplicados em estoques, mas, também, com o espaço destinado ao inventário, 
com o manuseio e transporte excessivos dos materiais e produtos acabados e com os 
defeitos que só são descobertos muito tempo após a produção, dificultando a 
investigação das causas. Muito importante, ainda, segundo os autores, são as faltas: os 
processos e recursos que produzem em excesso estão sendo usados nos momentos 
incorretos e, por este motivo, pedidos de clientes podem estar em espera.  

O JIT, expressão inglesa com tradução livre “no momento preciso, no momento exato”, 
pode ser interpretado como a execução do processo de produção de forma correta, a fim 
de que seja produzida a quantidade certa no momento oportuno.  
Para isto, é necessário que a empresa busque adotar importantes técnicas: 

− Takt-time: representa o tempo líquido de operação disponível para produção de 
cada unidade demandada do produto, ou seja, a divisão do tempo disponível por 
turno pelo volume de produtos requisitados pelo cliente por turno. O takt-time é 
uma métrica importante que possibilita adequar o ritmo da produção ao ritmo de 
vendas; 

− Fluxo contínuo: segundo Rother e Shook (2009), a forma mais eficiente de 
produção. Isto porque ocorre a produção de uma peça por vez, com a passagem 
imediata de uma etapa para a outra e sem a formação de estoques intermediários. 
Em cada estágio, realiza-se somente o que é exigido pelo seguinte. O fluxo 
contínuo deve ser implementado prioritariamente; 

− Sistema puxado: Womack e Jones (1997) definem a produção puxada como o 
sistema de produção que não considera previsão de vendas, mas, simplesmente, 
aquilo que os clientes requisitam. Ou seja, o processo de produção e suas etapas 
não devem produzir um bem antes que seu cliente ou processo posterior o 
solicite. A partir de uma solicitação do cliente, são desencadeadas as etapas do 
processo até chegar aos pedidos de matéria prima; 

− Nivelamento de mix: Ghinato (1996) afirma que, utilizando o sequenciamento 
de pedidos em um padrão repetitivo e de forma nivelada, é possível manter um 
mix disponível de produtos acabados que atenda a demanda dos clientes com 
baixo lead time. Isto ocorre pois há constantemente a produção de todos os itens, 
reduzindo, também, a necessidade de grandes estoques para atendimento dos 
clientes; 

− Nivelamento de volume: encaminhar ordens de produção com lotes grandes 
torna difícil o monitoramento da situação do processo de produção. Segundo 
Rother e Shook (2009), com este comportamento, perde-se a noção do tempo 



takt, deixando irregular o volume de trabalho, com picos e depressões. 
Estabelecer um ritmo de produção nivelado, liberando regularmente apenas 
pequenas quantidades de trabalho, ajuda na previsibilidade do fluxo de 
produção. 

 

2.2.2 Jidoka 
Jidoka é uma palavra japonesa que é interpretada na filosofia Lean como autonomação. 
Por sua vez, autonomação significa automação com a mente humana (OHNO, 1997) ou 
automação com um toque humano (SHINGO, 1996). Este conceito advém da 
necessidade de se aperfeiçoar a relação entre homem e máquina, principalmente com a 
cada vez mais intensa utilização de tecnologia na produção. 

Para Ghinato (1996), um sistema plenamente automatizado deveria ser capaz de 
detectar qualquer anormalidade, decidir qual correção deve ser tomada e aplicá-la. 
Como o nível de raciocínio e lógica necessário para tal é muitas vezes elevado e sua 
implementação dispendiosa e complexa, acaba se tornando necessário utilizar mão de 
obra no processo, o referido toque humano. 
Para tanto, cabe à organização estudar detalhadamente o trabalho a ser realizado e 
concebê-lo de uma forma em que exista plena e ótima separação entre homem e 
máquina. Neste cenário, a máquina executaria o processo de produção propriamente 
dito, enquanto o operador somente atuaria em casos específicos necessários, como nas 
tomadas de decisão.  

A autonomação significa, portanto, uma maior autonomia para o operador, que se ocupa 
com menos atividades operacionais, mantendo, mesmo assim, a possibilidade de parar o 
processo quando da detecção de qualquer anormalidade (GHINATO, 1996). 
O Jidoka permite prevenir a geração e a propagação de problemas na produção, 
independente da origem ser relacionada a máquinas ou operações manuais. Isto, porque, 
há a utilização de mecanismos visuais que permitem alertar um problema para que a 
produção seja interrompida e as causas investigadas (OHNO, 1997). 
Além disso, segundo Régnier (1997), a partir do momento em que a mão-de-obra se 
ocupa com um menor nível de atividades operacionais, é possível qualificá-la para que 
atinja a multifuncionalidade, a capacidade de atuar em tarefas, trabalhos ou funções 
diferentes, de acordo com a necessidade da programação e processo de produção. 
 

2.3 Lean Office 
Segundo Womack e Jones (1997, p. 4), “o ponto de partida essencial para o pensamento 
enxuto é o valor. O valor só pode ser definido pelo cliente final”. Logo, a possibilidade 
de aplicação da filosofia Lean depende do que será entregue ao cliente. 

O Lean Office surge, então, como desdobramento da filosofia Lean para que os 
processos administrativos também sejam abrangidos na busca pela minimização ou 
eliminação de desperdícios nas organizações. 
De fato, e como citado anteriormente, nem todos os desperdícios advêm do processo de 
manufatura, o que significa que o esforço proposto pelo Lean Office representa uma 
oportunidade importante para que as organizações se tornem mais eficientes. 



O principal desafio do Lean Office se relaciona diretamente à natureza muitas vezes 
abstrata dos processos de gestão. Isto é, eliminar desperdícios no fluxo de valor de 
informações e conhecimentos nem sempre é trivial, contrastando com a identificação 
mais fácil do fluxo de materiais, concreto. Informações e conhecimentos são variáveis 
de difícil controle. 

Em relação às entregas dos processos administrativos, Battaglia (2007) cita o desafio da 
identificação das necessidades do cliente, ou seja, daquilo que lhe entrega valor. Na área 
administrativa, os clientes internos estão frequentemente acostumados com as entregas 
do processo, sendo necessária uma análise crítica mais aprofundada a fim de determinar 
o que realmente agrega valor. 
Porém, os desafios não se limitam ao aspecto conceitual do Lean Office. Em relação a 
dificuldades de implementação, França (2013, p. 44) faz uma importante constatação 
durante seu trabalho em indústrias e escritórios: 

Ao longo do projeto, tem-se sentido alguma resistência à mudança, 
muito devido ao desconhecimento das metodologias utilizadas ou à 
dificuldade em aceitar as novas metodologias de trabalho. No entanto, 
tem sido possível ultrapassar essa resistência com bastante sucesso 
através do empenho da administração, do acompanhamento e 
sensibilização por parte da equipe de mudança e do envolvimento dos 
colaboradores na implementação de todas as ações definidas. 

Por outro lado, a própria autora identificou em seu trabalho que os resultados obtidos 
com aplicação do Lean Office, além da melhoria dos índices de produtividade, 
contribuem para reduzir a resistência dos colaboradores às mudanças, pois os 
envolvidos percebem os benefícios de sua aplicação: 

As primeiras ações implementadas, a curto prazo, mais do que 
aumentos nos índices de produtividade da empresa, proporcionou aos 
operadores um local de trabalho que permite uma melhor organização 
das tarefas diárias de cada um.  

Durante as visitas de acompanhamento, a equipe da XC recebeu um 
feedback muito positivo de todos os operadores, traduzindo-se num 
elevado grau de satisfação e bem-estar ao desempenhar as tarefas 
diárias e num empenho dos mesmos para manterem as ações já́ 
implementadas e desenvolverem novas ações (FRANÇA, 2013, p. 
49).  

Neste sentido, é possível afirmar que a implementação do Lean Office não traz somente 
resultados para a empresa e seus acionistas, mas para os colaboradores e todos os 
demais stakeholders. 
Por fim, é interessante citar a constatação de Paoli, Andrade e Lucato (2014, p. 51) 
durante a aplicação do Lean Office em uma indústria. Segundo os autores, o esforço 
adotado não trouxe resultados somente para a área administrativa, mas�foi relevante 
para a disseminação da cultura lean�em toda a empresa. 
 

2.3.1 Os desperdícios administrativos 

A aplicação dos conceitos de Lean Office exige uma releitura dos desperdícios citados 
por Ohno (1997). Oliveira (2007) cita inúmeras categorias de desperdícios 



administrativos, sendo possível realizar um paralelo entre elas e os sete desperdícios 
definidos por Ohno (1997) para atividades de manufatura. 
 

Tabela 1 – Os sete desperdícios na manufatura e em processos administrativos 

Desperdício Processo de manufatura Processo administrativo 

Superprodução 
Quantidades produzidas 
acima do necessário ou 

antecipadamente. 

Produção de dados, 
informações, relatórios e 

correlatos sem necessidade 
ou antecipadamente. 

Espera 

Material parado esperando 
o processamento dentro da 
mesma operação ou para a 

próxima. 

Etapas do processo 
esperando por 

informações, documentos, 
manifestação de terceiros, 

disponibilidade de 
computador, dentro outros. 

Transporte 

Transporte de materiais ou 
produtos, utilização de 

meio de transporte 
inadequado e/ou 

ineficiente. 

Excesso de troca de 
informação em forma de e-

mails, documentos, 
telefonemas. 

Processamento 
demasiado 

Atividades que consomem 
recursos, mas não agregam 
valor sob a perspectiva do 

cliente. 

Atividades que não são 
necessárias, que não 
trazem resultados. 

Trabalho repetitivo. 

Inventário Estoque de materiais e 
produtos, acabados ou não. 

Acúmulo de atividades a 
realizar, arquivo de 

documentos em papel, 
excesso de materiais 
usados nos processos 

administrativos. 

Movimentação 
Excesso de movimentação 

e/ou deslocamento para 
executar atividade. 

Deslocamento de pessoas 
a fim de realizar atividades 

administrativas, realizar 
reuniões e buscar 

informações. 

Defeitos 
Produtos fora de 

especificação, refugados 
ou retrabalhados. 

Processamento incorreto 
de informações, exigindo 

retrabalho. 
Fonte: Adaptado de Oliveira (2007) 

 

2.3.2 Os 8 passos para aplicação a filosofia Lean em processos administrativos, 
segundo Tapping e Shuker (2010) 

Como citado anteriormente, as características de um processo administrativo divergem 
das de um processo de produção. Por esta razão, Tapping e Shuker (2010) definem em 
sua obra sobre o Lean Office, oito etapas sequenciais derivadas do Sistema Toyota de 
Produção que foram adaptadas, pelos autores, para ambientes administrativos, quais 
sejam: 



− Comprometer-se com o Lean: a organização só conseguirá atingir plenamente 
os objetivos do Lean Office se houver, por parte de todos, apoio e esforço de 
transformação, a começar, em especial, pela alta direção. Segundo os autores, 
em um sistema onde o próprio funcionário, que está familiarizado com o 
processo, propõe ideias de melhoria, as iniciativas para redução de desperdício 
surgem com naturalidade. Entretanto, este comportamento não é provável sem 
que haja diretriz e apoio da alta direção da organização. É preciso que 
propósitos, objetivos, preocupações e outras informações fluam livremente em 
várias direções dentro da empresa, principalmente dentro das equipes 
incumbidas de projetos de melhoria. Além disso, a administração deve definir as 
prioridades, organizar equipes de trabalho e prover feedbacks adequados. 
Tapping e Shuker (2010) dão a isto o nome de “bate-bola”. 

− Escolher o fluxo de valor: fluxo de valor é a sequência de atividades que são 
necessárias para entregar ao cliente algum valor que esteja sendo criado e pelo 
qual ele está disposto a pagar. Segundo Tapping e Shuker (2010), a segunda 
etapa consiste na escolha e identificação do processo alvo na sua 
individualidade, sem deixar, entretanto, de observar processos anteriores e 
posteriores. Este fluxo de valor deve estar relacionado ao cliente final e estar nos 
limites da organização.  

− Aprender sobre o Lean: após obter o apoio da gerência, a definição de uma 
equipe de implementação e a escolha do fluxo de valor a ser melhorado, é 
importante que os envolvidos tenham um bom entendimento sobre os conceitos 
e técnicas do Lean. Assim, durante o projeto, estes conceitos e técnicas poderão 
ser implementados com a participação e entendimento de todos. 

− Mapear o estado atual: para melhorar um fluxo de valor, é primordial observá-
lo e compreendê-lo. Isto é possível através da utilização de um mapa do estado 
atual, uma representação que mostra através de um conjunto de símbolos, o 
fluxo de materiais e informações. Esta técnica é conhecida como Value Stream 
Mapping (VSM). 

− Identificar as métricas Lean: identificar métricas simples de entender e que 
permitam mensurar o impacto dos esforços realizados para melhoria é um meio 
importante para fazer com que os envolvidos contribuam para as iniciativas. 
Estas métricas devem ser estipuladas de acordo com as especificidades de cada 
caso, o que permitirá o acompanhamento dos resultados do fluxo de valor 
escolhido. 

− Mapear o estado futuro: nesta etapa, deve-se analisar criticamente o estado 
atual do fluxo de valor, baseando-se nos conceitos e técnicas do Lean e visando 
solucionar os problemas identificados. Para tanto, é importante entender as 
necessidades do cliente. A colaboração deve ser de todos e não é necessário 
focar em grandes mudanças, soluções perfeitas: deve-se pensar, segundo os 
autores, como um processo de evolução, contínuo. É nesta etapa onde se busca 
idealizar a aplicação dos pilares do Lean. Esta etapa também é realizada com a 
utilização do VSM. 

− Criar planos kaizen: a palavra japonesa kaizen traz o sentido de “modificar os 
seus processos a fim de torná-los melhores” (TAPPING; SHUKER, 2010, p. 
147).  Isto é, aumentar a entrega de valor ao cliente e reduzir os desperdícios. 
Nesta etapa é necessário planejar melhorias de modo que o fluxo de valor seja 
melhorado, que as melhorias sejam robustas e que o resultado seja tal que haja 
reconhecimento dos envolvidos. Mais uma vez, segundo os autores, não é 



necessário se preocupar com um estado futuro perfeito ou kaizen perfeito: “o 
plano precisa apenas ser bom o suficiente para começar”.  

− Implementar planos kaizen: a última etapa, onde deve ocorrer a 
implementação dos planos kaizen realizados e follow-up. É preciso estar atento, 
segundo os autores, pois é neste momento que os principais impactos serão 
percebidos pelas pessoas ligadas ao processo. 

 
3 METODOLOGIA 

Segundo Mascarenhas (2012, p. 50), “o estudo de caso é uma pesquisa bem detalhada 
sobre um ou poucos objetos”. O objetivo é entender o conjunto geralmente diversificado 
de dados do caso concreto e, desta forma, descrevê-lo com maior profundidade. Isto 
significa que, através deste método de pesquisa, é possível entender muito bem o 
contexto analisado. Porém, não é possível generalizar os resultados obtidos. 
Para o estudo de caso, de acordo com a obra de Eisenhardt (1989), é possível combinar 
múltiplos métodos de coleta de dados, como a entrevista estruturada, observação 
pessoal, conversas informais, participação em reuniões ou eventos, coleta de dados 
objetivos e análise de dados documentais.  
O objeto de estudo do presente trabalho é a análise crítica da aplicação dos conceitos de 
Lean Office em um caso concreto: o processo administrativo para recebimento de 
materiais comprados em uma indústria do setor de autopeças. Isto é, um estudo que visa 
o teste da teoria, conforme o que preceituam Voss, Tsikriktsis e Frohlich (2002). 
Portanto, este trabalho tem natureza aplicada, pois visa a aplicação prática, e objetivo 
exploratório, com o levantamento de bibliografia, elaboração e teste de hipóteses. 
A hipótese formulada para o presente estudo é de que é possível aplicar os conceitos de 
Lean Office no processo administrativo escolhido, mapeando seu estado atual, 
identificando métricas Lean, oportunidades de melhoria e mapeando seu estado futuro. 

Yin (2001) define algumas etapas importantes para o desenvolvimento de um estudo de 
caso, as quais serão utilizadas para o presente trabalho (Figura 1). 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Etapas para realização um estudo de caso 
Fonte: Adaptado de Yin (2001) 



Deste modo, as etapas planejadas para o presente trabalho estão detalhadas na Tabela 2. 
 

Tabela 2 – Etapas programadas para o presente estudo de caso 

(Continua) 

Etapa Descrição Saída 

Desenvolver a 
teoria. 

Consultar livros e artigos 
científicos sobre metodologia 

científica, filosofia Lean e, 
especialmente, Lean Office. 

Revisão bibliográfica, 
conhecimentos sobre os 
temas necessários para 
o desenvolvimento do 

trabalho. 

Definir o projeto de 
pesquisa. 

Escolher a empresa e definir com 
sua gestão o desenvolvimento do 

projeto de pesquisa. Obter apoio de 
professor orientador. 

Projeto de pesquisa 
oficializado. 

Selecionar o caso. 

Através dos dois primeiros passos 
de Tapping e Shuker (2010) para 
implementação do Lean Office: 
comprometimento com o Lean e 

escolha do fluxo de valor. 

Caso (fluxo de valor) 
selecionado. 

Desenvolver 
instrumentos de 

pesquisa. 

Planejar a utilização da ferramenta 
VSM, a qual será utilizada para os 
passos 4 e 6 do método de Tapping 

e Shuker (2010). Definir as 
métricas que serão utilizadas para 

análise do fluxo de valor (Passo 5). 
Outros instrumentos de pesquisa: 
entrevistas, reuniões, observação 

pessoal, coleta de dados objetivos. 

Instrumentos de 
pesquisa selecionados e 

planejados. 

Coletar dados. 

Aplicar os instrumentos de 
pesquisa, assim como todos os 

demais passos de Tapping e 
Shuker (2010) para a 

implementação do Lean Office, os 
quais foram elucidados no item 

2.3.2. 

Mapa do estado atual, 
mapa do estado futuro, 
métricas para análise do 
fluxo nos dois estados e 
descrição dos resultados 

obtidos com as 
implementações 

realizadas. 
Estabelecer a 

confiabilidade e 
validade dos dados. 

Analisar criticamente os dados 
com a equipe do projeto. Dados validados. 

Analisar dados. 

Analisar a eficácia da 
implementação dos conceitos de 
Lean Office no caso estudado. 

Analisar o resultado do mapa do 
estado futuro e resultados da 

implementação das melhorias, 
quando possível. 

Informações para teste 
da hipótese. 

 

 



Tabela 2 – Etapas programadas para o presente estudo de caso 

(Conclusão) 

Etapa Descrição Saída 

Desenvolver e testar 
hipóteses. 

Testar hipótese: “é possível aplicar 
os conceitos de Lean Office no 

processo administrativo escolhido, 
mapeando seu estado atual, 
identificando métricas Lean, 

identificando oportunidades de 
melhoria e mapeando seu estado 

futuro”. 

Validação da hipótese. 

Comparar com 
literatura. Verificar trabalhos semelhantes. Comparação realizada. 

Compor o relatório 
final. 

Desenvolvimento do texto do 
trabalho. 

Trabalho final de 
graduação. 

Fonte: o autor 

 

Logo, é importante observar que os oito passos de Tapping e Shuker (2013) para 
planejar, mapear e sustentar melhorias Lean nas áreas administrativas, os quais já foram 
descritos no item 2.3.2, fazem parte da metodologia deste trabalho. 
 

4 APLICAÇÃO 
Os próximos itens trarão a descrição das etapas executadas neste trabalho, estando 
divididas de acordo com os passos delineados por Tapping e Shuker (2010). 
 

4.1 Comprometimento com o Lean 
A implementação do Lean Office na empresa foi solicitada por sua alta direção no 
Brasil, sendo que a unidade onde o trabalho foi realizado se colocou à disposição para 
implementar projetos piloto. Neste sentido, houve total apoio da administração da 
empresa, local e regionalmente.  
A coordenação da implementação do Lean Office ficou a cargo do departamento de 
qualidade da unidade, mais especificamente com a equipe de melhoria contínua. 
A partir do comprometimento da alta direção, buscou-se, através do conhecimento e 
experiência da equipe do departamento, selecionar a área da empresa onde seria 
inicialmente interessante buscar oportunidades de melhoria. Como saída deste processo, 
foi definido que o foco inicial seria o setor fiscal, aquele responsável pelo 
processamento fiscal das entradas e saídas de materiais e serviços. 

A importância deste setor foi levantada devido à sua natureza basicamente burocrática, 
à sobrecarga de trabalho relatada por sua equipe e por atuar em processos como 
fornecedor ou cliente da produção. 
O próximo passo foi a realização de uma primeira reunião com a equipe do setor fiscal, 
focando na conscientização dos funcionários quanto aos sete tipos de desperdícios 
definidos por Ohno (1997). Neste momento, foi imprescindível a citação de exemplos 
práticos para cada um dos desperdícios. Assim, foi possível facilitar o entendimento dos 



conceitos de Lean quando de sua aplicação a processos administrativos. Como citado 
anteriormente, este entendimento muitas vezes não é trivial. 
Durante a realização da reunião, os membros da equipe espontaneamente comentaram 
sobre dois processos de responsabilidade do setor fiscal que apresentavam muitos 
desperdícios e que poderiam ser melhorados. Este fato vem ao encontro do preceituado 
por Tapping e Shuker (2010): quando há comprometimento, o próprio funcionário 
propõe ideias de melhoria com naturalidade.  

Como Tapping e Shuker (2010) também recomendam neste primeiro passo, o resultado 
da reunião foi comunicado à direção da empresa, a qual identificou como importante e 
prioritária uma das ideias de melhoria identificadas. Também como feedback, definiu a 
equipe inicial do projeto de melhoria, formada por dois membros do setor fiscal e um 
membro da equipe de melhoria contínua. 
 

4.2 Escolha do fluxo de valor 
Nesta etapa, a equipe aprofundou a compreensão sobre a oportunidade identificada e, 
com a elaboração do fluxograma apresentado na Figura 2, propôs que o fluxo de valor a 
ser abordado no projeto fosse o processo administrativo para recebimento de materiais 
comprados, iniciando-se na emissão da nota fiscal da mercadoria comprada, passando 
por seu recebimento na portaria, até a liberação do material para a produção. 

Como preconizado por Tapping e Shuker (2010), os processos anteriores e posteriores 
também foram observados. 

 
 

 
Figura 2 – Fluxograma utilizado para mapeamento macro do processo 

Fonte: o autor 
 

A direção validou a proposta e agregou à equipe um membro do setor de compras, por 
se tratar do setor responsável pelo maior número de informações envolvidas no 
processo. Funcionários da portaria, do almoxarifado e da programação e controle da 
produção foram indicados para apoiar o trabalho. 

 



4.3 Aprendizado sobre o Lean 

Após a definição da equipe e da escolha do fluxo de valor, passou-se à etapa de 
capacitação de seus integrantes quanto ao Lean. Para tanto, foi desenvolvido um 
treinamento com duração aproximada de quatro horas, ocasião onde foram apresentados 
e discutidos os pilares do Lean e exemplos práticos e simples de sua aplicação na 
manufatura e no escritório. 
 

4.4 Mapeamento do estado atual 
O próximo passo foi a realização de uma reunião para elaborar o mapa do estado atual 
do fluxo de valor escolhido, utilizando-se a ferramenta VSM. 
Um dos membros da equipe acompanhou o processo do seu início até o fim, coletando 
dados, realizando medições e entrevistas. Além disso, foram utilizados dados sobre o 
processo já existentes em bancos de dados da empresa. 

As principais informações identificadas se encontram na tabela 3. Os valores foram 
aproximados para facilitar o entendimento dos membros da equipe. 
 

Tabela 3 – Tempos obtidos para análise do processo estudado 

Tempo Valor Forma de obtenção 
Tempo de espera entre a emissão da 

nota fiscal pelo fornecedor até a 
chegada da mercadoria no portão da 

empresa. 

1 dia = 
24 h 

Não há dados disponíveis para 
análise. O valor foi definido com 

base na experiência dos membros da 
equipe. 

Tempo utilizado pelo setor fiscal para 
recebimento dos documentos fiscais. 2,5 min Média de 10 observações realizadas. 

Tempo de espera entre o 
recebimento da documentação fiscal 

e a conferência de seus dados. 
5 min 

Média de 10 observações realizadas. 
Foi constatado que este tempo se 

deve principalmente às interrupções 
no trabalho. 

Tempo para conferência das 
quantidades “teóricas” e preços. 3 min Média de 10 observações realizadas. 

Tempo de espera entre a conferência 
da nota fiscal e o recebimento da 

mercadoria pela portaria. 
10 min 

Média de 10 observações realizadas. 
Foi constatado que este tempo se 
deve principalmente às filas de 
caminhões que se formam para 

entrar na empresa. 
Tempo para recebimento do material 

pela portaria. 5 min Média de 10 observações realizadas. 

Tempo de espera entre o 
recebimento do material pela portaria 
e a geração da nota fiscal de entrada. 

4 h 

Foi calculada a média de acordo com 
os registros do cadastro de notas 

fiscais (SAP), onde constam o início 
e o fim do processamento de cada 

nota fiscal. O período analisado foi 
de maio a julho de 2015. 

Tempo para geração da nota fiscal de 
entrada pelo setor fiscal e liberação 

do material para a produção. 
5 min Média de 10 observações realizadas. 

Fonte: o autor 



Através destes dados, foi possível calcular o lead time do processo, o tempo desde seu 
início até sua conclusão, somando tempos de operação e tempos de espera, o qual 
resultou em 28,51 horas. 

Considerando os tempos de espera como desperdícios, apenas 0,26 horas são utilizadas 
em atividades que contribuem para que o material seja liberado para a produção. Ou 
seja, este é o tempo de agregação de valor, o qual representa 0,9% do lead time do 
processo. Já o tempo de espera representa 28,25 horas, ou 99,1% do lead time. É 
interessante ressaltar que a proporção de tempo de agregação de valor identificada 
(0,9%) está muito próxima do percentual de 1% apresentado por Hines e Taylor (2000) 
como um valor comumente encontrado em ambientes administrativos. 
Como resultado desta etapa, foi definido o mapa do estado atual da Figura 3. 

 

 
Figura 3 – Mapa do estado atual 

Fonte: o autor 
 
4.5 Métricas 

Desenhar o mapa do estado atual exige da equipe um maior conhecimento e 
compreensão do funcionamento do fluxo de valor. Desta forma, fica mais fácil 
identificar quais as métricas necessárias para a análise da eficácia e eficiência do 
processo. 

Nesta etapa, é essencial continuar o “bate-bola”, como Tapping e Shuker (2010) 
recomendam, alinhando com a direção quais as métricas realmente importantes para a 
empresa e para o cliente do fluxo de valor em questão. 
Ainda segundo os autores, as métricas devem ser fáceis de coletar e devem ser tornadas 
visuais. 
Logo, o primeiro passo foi a identificação pela equipe das métricas aplicáveis (Tabela 
4), algumas das quais já foram citadas no passo anterior. 
 

 



Tabela 4 – Métricas definidas pela equipe para avaliação do processo 

Métrica Descrição Situação 
atual* 

Lead time total. 

Média do tempo utilizado desde o início do 
processo (emissão da documentação fiscal) 

até a entrega ao cliente (liberação do 
material). 

28,51 horas 

Percentual de pedidos 
de compra divergentes. 

Percentual de pedidos de compra com 
divergências em relação à documentação 

fiscal. 
8,50% 

Tempo de espera total. Tempo em que o processo está paralisado. 28,25 horas 
*base: maio a julho de 2015 

Fonte: o autor 

 
As métricas foram validadas pela direção e então divulgadas para todos os envolvidos 
dentro da empresa. É interessante registrar que, após a divulgação, aumentou 
espontaneamente o contato entre os setores fiscal e de compras, os mais relacionados ao 
processo. Antes desta etapa do trabalho, nenhum dos dois setores tinha total consciência 
das dimensões dos desperdícios no fluxo de valor, fato constatado durante as reuniões 
de trabalho. Através de conversa com os envolvidos, foi identificado que o principal 
motivo para o maior contato entre os setores era o desejo de compreender os 
desperdícios e suas causas.  
 

4.6 Mapeamento do estado futuro 
Como citado anteriormente, a busca pelas causas iniciou-se de forma natural após o 
mapeamento do estado atual e a identificação e divulgação das métricas. Entretanto, 
seria necessário aprofundar as discussões, utilizar ferramentas para identificação das 
causas e propor soluções. A fim de realizar esta análise, optou-se pela utilização das 
seguintes ferramentas (Figura 4). 

 
Figura 4 – Etapas adotadas para análise dos desperdícios 

Fonte: o autor 
 

4.6.1 Análises realizadas 
A seguir, expõe-se brevemente os desperdícios encontrados e escolhidos para trabalho 
pela equipe, assim como sua análise. 
 



− Tempo médio de espera para o recebimento da documentação fiscal: 
Equivalente a um dia útil, este tempo de espera não permitia o processamento mais 
adiantado da documentação fiscal e a identificação rápida de divergências, assim como 
correção e análise das causas. A Figura 5 apresenta a aplicação da ferramenta “5 
Porquês” para este primeiro problema. 
 

 
Figura 5 – Análise de 5 porquês realizada para o elevado tempo de espera para recebimento da 

documentação fiscal  
Fonte: o autor 

 
Durante o brainstorming só foi encontrada uma solução, a qual foi considerada pela 
equipe como de fácil implementação: já existe um banco de dados integrado ao sistema 
SAP que apresenta todas as notas fiscais eletrônicas enviadas pelos fornecedores. Os 
fornecedores já são orientados a enviar para a empresa estas notas fiscais eletrônicas 
logo após a emissão. 

Ações: 

− Atribuir a um funcionário/estagiário do setor fiscal o trabalho de analisar as 
notas fiscais eletrônicas recebidas, comparando-as com os pedidos de compra 
correspondentes. Esta atividade deve ser realizada logo após o recebimento 
eletrônico. Se não houver divergência, a nota estará pré-aprovada, cabendo 
somente à portaria informar no sistema a entrada do material após confirmar o 
conteúdo da carga; 
Responsável: supervisor do setor fiscal. 

− Enviar alertas de recebimento de nota fiscal eletrônica para o e-mail do 
funcionário encarregado, a fim de que seja notificado e proceda com a análise 
prévia; 
Responsável: supervisor do setor de tecnologia de informação. 

− Atribuir à portaria a função de conferir se a nota fiscal da mercadoria recebida já 
foi analisada e aprovada pelo setor fiscal. 
Responsável: direção da empresa. 

Resultado esperado: eliminação do tempo de espera de 24 horas para recebimento da 
documentação fiscal, implementando fluxo contínuo nesta etapa do processo. Com o 
recebimento antecipado das notas fiscais, o setor de compras terá tempo suficiente para 
corrigir divergências nos pedidos de compras antes da chegada da mercadoria. 
Consequentemente, será possível eliminar o tempo de espera de 4 horas entre o 
recebimento do material pela portaria e a geração da nota fiscal de entrada, tempo que 
atualmente é utilizado para que o setor de compras corrija os erros encontrados pelo 
setor fiscal. Ou seja, nesta etapa do processo também será implementado fluxo 
contínuo. 
 

 



− Percentual elevado de pedidos de compra com divergências em relação à 
nota fiscal. 

O número de pedidos de compra que apresentam divergências (8,5% do total) foi 
considerado elevado pela equipe. A resolução das divergências exige tempo dos 
envolvidos, interrompe suas atividades normais e causa estresse entre os setores. 
Através de uma análise de Pareto do tempo total utilizado de maio a julho de 2015 para 
correção das divergências, foi possível identificar que 84,1% deste tempo decorreu em 
razão de divergências de preços e alíquotas de impostos (Vide Figura 6). A equipe 
decidiu, então, focar sua análise nestes dois tipos de problemas. 
 

 
Figura 6 – Gráfico de Pareto com a participação de cada tipo de divergência no tempo total gasto no 

processo para correção de defeitos (base: maio a julho de 2015) 
Fonte: o autor 

 
O próximo passo foi a realização de uma análise de “5 Porquês” sobre o problema, a 
fim de identificar as causas, como apresentado na Figura 7. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 7 – Análise de 5 porquês realizada para as divergências de preço ou alíquota de imposto 
Fonte: o autor 
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Após a identificação das causas, foi possível realizar um brainstorming para sugestão de 
soluções, sendo colhidas dez propostas. Logo em seguida, as propostas foram analisadas 
quanto a seu impacto e esforço. As propostas com suas respectivas análises de impacto 
e esforço constam no anexo 1 deste trabalho. Buscou-se priorizar as ideias de solução 
com maiores impactos e menores esforços, as quais foram plotadas em um gráfico 
(Figura 8) com o objetivo de identificar estes aspectos, o qual está ilustrado abaixo.  
 

 
Figura 8 – Diagrama de esforço e impacto das propostas 

Fonte: o autor 
 

Os cinco pontos em vermelho representam as propostas com maior impacto e menor 
esforço, as quais foram selecionadas e estão descritas abaixo. 

Ações: 

− Desenvolvimento de um relatório mensal, a ser divulgado internamente para os 
envolvidos, com métricas do fluxo de valor e seus desdobramentos; 
Responsável: membro da melhoria contínua. 

− Formação de um comitê de acompanhamento do processo que se reúna 
periodicamente para análise crítica; 
Responsável: direção da unidade. 

− Elaboração de um check-list com os principais requisitos para a emissão de 
notas fiscais, a ser distribuído para os fornecedores; 
Responsável: supervisores dos setores fiscal e compras. 

− Realização de um treinamento sobre alíquotas de impostos e outros temas fiscais 
para o setor de compras; 
Responsável: supervisor do setor de compras. 

− Modificar o fluxo de valor, exigindo a análise prévia de notas fiscais eletrônicas 
pelo setor fiscal, de modo que o despacho de material pelo fornecedor só seja 
seja realizado se a documentação fiscal estiver aprovada. 
Responsável: supervisor do setor fiscal. 
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Resultado esperado: queda significativa no número de defeitos no processo. A equipe 
estipulou a meta inicial de redução de 50% do número de pedidos de compra com 
divergências, com base na experiência dos membros. 

 

− Tempo de espera entre o recebimento do material e a geração da nota fiscal 
de entrada. 

Foi identificado pela equipe que a causa deste tempo de espera (4 horas, em média) é o 
tempo utilizado pelo setor de compras para resolver as divergências, quando 
encontradas, entre notas fiscais e pedidos de compra. Se não houver defeito, o tempo 
médio de espera seria de praticamente zero. 

Desta forma, a equipe concluiu que as medidas tomadas nos itens 1 e 2 também trarão 
melhoria neste caso. Com as ações do item 2, haverá queda no número de divergências 
e com o processamento antecipado das notas fiscais eletrônicas, previsto no item 1, 
haverá mais tempo para que tanto o setor fiscal quanto o setor de compras atuem nos 
casos de divergências. 
 

4.6.2 Elaboração do mapa do estado futuro 
Tendo realizado as análises do processo e identificado possíveis melhorias, a equipe se 
reuniu para definir o mapa do estado futuro do fluxo de valor, considerando que as 
melhorias identificadas sejam implementadas. 

Os novos tempos projetados para o processo, sejam de operação ou de espera, estão 
descritos na tabela 5.  

 
Tabela 5 – Tempos projetados para o processo estudado após análise de possíveis melhorias 

(Continua) 

Tempo Valor Como 
Tempo de espera entre a emissão da 

nota fiscal pelo fornecedor até a 
chegada da mercadoria no portão da 

empresa. 

- 
Através do fluxo contínuo nesta 

etapa, alcançado com o recebimento 
eletrônico da documentação fiscal. 

Tempo utilizado pelo setor fiscal para 
recebimento dos documentos fiscais. 2,5 min Não haverá alteração. 

Tempo de espera entre o 
recebimento da documentação fiscal 

e a conferência de seus dados. 
5 min Não haverá alteração. 

Tempo para conferência das 
quantidades “teóricas” e preços. 3 min Não haverá alteração. 

Tempo de espera entre a conferência 
da nota fiscal e o recebimento da 

mercadoria pela portaria. 

1 dia = 
24 

horas 

É o tempo necessário para a chegada 
do material no “portão” da fábrica, 

definido de acordo com a 
experiência dos membros da equipe. 

Tempo para recebimento do material 
pela portaria. 5 min Não haverá alteração. 

 

 



Tabela 5 – Tempos projetados para o processo estudado após análise de possíveis melhorias 

(Conclusão) 

Tempo Valor Como 

Tempo de espera entre o 
recebimento do material pela portaria 
e a geração da nota fiscal de entrada, 

também pela portaria. 

- 

Com o recebimento antecipado da 
documentação fiscal, o setor de 

compras terá tempo suficiente para 
corrigir as divergências, eliminando 
este tempo de espera no processo e 

implementando fluxo contínuo.  

Tempo para geração da nota fiscal de 
entrada na portaria e liberação do 

material para a produção. 
5 min 

A nota fiscal de entrada será gerada 
na portaria e não mais pelo setor 

fiscal. 
Através do fluxo contínuo, esta 

etapa do processo será combinada 
com a etapa anterior, de recebimento 

do material comprado. 
Fonte: o autor 

 

Através da soma destes tempos, sejam de operação ou de espera, é possível determinar 
o novo lead time do processo, o qual resultou em 24,34 horas. 
Subtraindo-se os tempos de espera, que são desperdícios, chega-se novamente a 0,26 
horas, que são utilizadas em atividades que contribuem para que o material seja liberado 
para a produção. Este tempo de agregação de valor representa 1,1% do lead time do 
processo, uma melhora de 0,2 pontos percentuais em relação ao estado anterior à 
aplicação dos conceitos de Lean Office. 

O mapa do estado futuro do processo administrativo de recebimento de mercadorias 
compradas, representado utilizando-se a ferramenta VSM, será como apresentado na 
figura 9. 

 
Figura 9 – Mapa do estado futuro 

Fonte: o autor 



A projeção das métricas elaborada pela equipe, de acordo com o novo mapeamento do 
fluxo de valor, encontra-se na tabela 6. 
 

Tabela 6 – Comparação entre estado atual e futuro 

Métrica Estado atual Estado futuro 
(projetado) Variação 

Lead time total. 28,51 horas 24,34 horas -14,6% 

Percentual de 
pedidos de compra 

divergentes. 
8,50% 4,25% -50% 

Tempo de espera 
total. 28,25 horas 24,08 horas -14,8% 

Fonte: o autor 

 

5 CONCLUSÕES 
Inicialmente, é possível constatar que não houve impedimento à aplicação das etapas 
sugeridas por Tapping e Shuker (2010), mostrando que estas são adequadas ao processo 
administrativo estudado. 

O comprometimento com o Lean e o aprendizado da equipe sobre o tema foram 
essenciais: através destes passos, notou-se um aumento significativo da motivação da 
equipe de trabalho, o que possibilitou a execução das etapas posteriores com sucesso. 
Como esperado, a natureza mais abstrata dos fluxos de informação dificultou o 
delineamento do processo. Porém, a utilização do Value Stream Mapping e de 
fluxogramas permitiu que a identificação do fluxo do processo e seu mapeamento 
fossem realizados de forma mais fácil pela equipe.   
A aplicação dos conceitos e técnicas do Lean Office, no caso estudado, permitiu a 
elaboração de propostas de melhoria, priorizando-se aquelas com menor esforço e maior 
impacto. Estas propostas, quando implementadas, trarão resultados relevantes para o 
processo: 

− Redução de 14,6% do lead time total; 
− Redução de 14,8% do tempo de espera total; 
− Queda de 50% do número de pedidos de compra divergentes (meta estipulada 

pela equipe). 

Além disso, espera-se que a implementação das melhorias resulte em um melhor 
ambiente de trabalho para os colaboradores, assim com um melhor relacionamento entre 
as áreas envolvidas. 
Sugere-se para próximos estudos: 

− A observação da implementação das oportunidades de melhoria identificadas, 
verificando a eficácia das mesmas e suas implicações para a organização; 

− A realização do estudo utilizando dados estocásticos, a fim de identificar o 
impacto da variação dos tempos e quantidades no processo; 

− Através dos dados estocásticos e do fluxo do processo, desenvolver um modelo 
para simulação. 



6 ANEXO 

 
6.1 Anexo 1 – Relação esforço impacto das propostas elaboradas durante o 

brainstorming (vide 4.6.1) 
Para classificação foram utilizadas notas de 1 a 5: 

− Esforço:	baixo	(1)	até	alto	(5);	
− Impacto:	baixo	(1)	até	alto	(5).	

 
Problema	 Proposta	 Esforço	 Impacto	

Setor	de	compras	não	é	
informado	sobre	seus	erros.	

Relatório	mensal	com	métricas	do	
fluxo	de	valor	e	análise	crítica.	

1,5	 4	

Setor	de	compras	não	é	
informado	sobre	seus	erros.	

Formação	de	um	comitê	de	
acompanhamento	que	se	reúna	
periodicamente	para	análise	

crítica.	

1	 4	

Fornecedor	não	se	atenta.	 Check-list	com	principais	quesitos	
para	emissão	da	nota	fiscal.	

2	 3,5	

Setor	de	compras	não	é	
treinado	sobre	o	assunto.	

Treinamentos	periódicos	pelo	
setor	fiscal.	

2	 4	

Material	é	recebido	mesmo	
com	divergência	(na	prática	
não	ocorre	devolução).	

Através	da	análise	antecipada	de	
notas	fiscais	eletrônicas,	liberar	
despacho	do	material	somente	se	

aprovado	pelo	fiscal.	

2,75	 5	

Fornecedores	não	são	
cobrados	sistematicamente	

sobre	o	tema.	

Enviar	periodicamente	relatórios	
cobrando	melhoria	do	fornecedor	

na	emissão	de	notas	fiscais.	

2	 2	

Setor	de	compras	não	é	
treinado	sobre	o	assunto.	

Pós-graduação/especialização	em	
contabilidade	para	(alguns)	

funcionários	do	setor	de	compras.	

3,5	 4	

Setor	de	compras	não	é	
treinado	sobre	o	assunto.	

Um	funcionário	do	setor	fiscal	
trabalhando	diretamente	no	

setor	de	compras.	

4	 4	

Fornecedores	não	são	
cobrados	sistematicamente	

sobre	o	tema.	

Agregar	à	avaliação	contínua	de	
fornecedores	critérios	quanto	à	
conformidade	de	notas	fiscais.	

4	 2,5	

Fornecedor	não	se	atenta.	 Desenvolvimento	de	um	sistema	
próprio	onde	o	fornecedor	possa	
realizar	o	lançamento	de	suas	
notas	seguindo	todas	as	regras	

existentes.	

5	 5	

 
Fonte: o autor 
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