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Resumo: Este trabalho está em desenvolvimento e 

trata das práticas de capacitação para a implantação da 

Produção Enxuta. Desenvolver habilidades e capturar 

conhecimento são atividades fundamentais para uma 

organização preparar-se para buscar continuamente 

melhor desempenho. O objetivo é, portanto, 

desenvolver um modelo referencial conceitual para 

análise crítica de práticas de capacitação relacionadas à 

captura e à geração de conhecimentos e habilidades para 

melhoria de processos no contexto da Produção Enxuta. 

 

1. Introdução 
Em busca de maior competitividade, e convencidas 

do sucesso do sistema de produção da Toyota, empresas 

de todo o mundo começaram a se empenhar na 

implementação de modelos baseados no Sistema Toyota 

de Produção (STP). Este sistema ficou conhecido no 

ocidente como “Produção Enxuta” (Lean Production) 

[1]. 

A experiência mostra que apesar do 

desenvolvimento na aplicação das ferramentas oriundas 

do STP, elas acabam sendo bem sucedidas de forma 

individual, pois apresentam limitações e dificuldades 

quando se tenta uni-las em um sistema coerente de 

negócios [2]. Dessa forma, parece razoável admitir que 

os aspectos fundamentais para a adoção de um sistema 

de produção enxuto passam pela compreensão de 

conhecimentos e habilidades relacionados. Os trabalhos 

de Womack e Jones [2] e de Spear e Bowen [3] 

apresentam respectivamente princípios e regras para a 

compreensão do STP. Também pode-se destacar o 

modelo da empresa enxuta conhecido como LEM, Lean 

Enterprise Model, desenvolvido pela Lean Aircraft 

Iniciative (LAI) [4]. 

Assim, este trabalho tem como objetivo analisar as 

práticas de capacitação relacionadas à captura e geração 

de conhecimentos e habilidades no contexto da 

produção enxuta em uma empresa de manufatura com a 

implantação desse sistema. 

Para isso, é necessário estudar elementos críticos da 

Produção Enxuta. Estes elementos podem ser 

relacionados aos princípios que regem o sistema, às 

boas práticas associadas a estes princípios e a 

habilidades e conhecimentos relacionados ao seu 

desenvolvimento. 

 

2. Metodologia 
Este trabalho está sendo desenvolvido em duas 

partes. A primeira parte é a realização de uma pesquisa 

de caráter teórico, exploratório e analítico. A segunda é 

uma pesquisa de campo de natureza qualitativa e 

preliminarmente exploratória. O método de pesquisa 

para a segunda parte é o estudo de caso. Dessa forma, 

pretende-se responder as seguintes questões de 

pesquisa: (i) quais os elementos críticos para o 

desenvolvimento e implementação da Produção Enxuta? 

(ii) Como relacionar esses elementos críticos, em termos 

de conhecimentos e habilidades, com práticas de 

capacitação? (iii) Como avaliar se as iniciativas e 

mecanismos de capacitação adotados em uma 

transformação enxuta estão relacionados aos 

conhecimentos e habilidades bem como aos seus 

princípios e boas práticas? 

A pesquisa de campo a ser realizada neste trabalho 

será desenvolvida em uma empresa manufatureira que 

está envolvida em um processo de transformação 

enxuta. O instrumento de pesquisa a ser utilizado será 

um roteiro semiestruturado a ser aplicado pessoalmente 

por meio de entrevistas com indivíduos selecionados na 

empresa. 

 

3. Conclusões 
 O trabalho está em desenvolvimento e tem como 

resultado parcial a revisão bibliográfica realizada, bem 

como a análise do levantamento por meio de 

bibliometria das referências relacionadas por meio do 

software Vosviewer e da base de dados Scopus. 
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