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A gestão de sistemas de produção baseado no Sistema Lean 
Production, que enfoca a eliminação e minimização progressiva dos 
desperdícios, tem sido reconhecido nas últimas décadas como um 
modelo de eficácia e competitividade na indústria autoomobilística. 
Com isso, surge a necessidade de se estabelecer critérios para a 
avaliação do grau de adequação de uma empresa a este sistema. Neste 
contexto, este artigo apresenta os principais resultados e aspectos 
relativos a uma pesquisa tipo “ survey”  conduzida junto a empresas do 
setor automobilístico localizadas na região de Piracicaba, Estado de 
São Paulo, e que objetivou determinar o grau de aderência destas 
empresas ao Sistema Lean Production. Primeiramente, para isso, é 
apresentada uma breve revisão de literatura sobre os principais 
conceitos deste sistema e da ferramenta de avaliação empregada junto 
às empresas, a Norma SAE J4000. Em seguida, são descritos os 
procedimentos metodológicos adotados para a coleta de dados, bem 
como os principais resultados obtidos. O trabalho conclui que 
empresas ainda possuem uma grande margem de melhorias a serem 
efetuadas e que a constante utilização de programas de melhorias 
auxiliados por métodos e técnicas devem ser mantidos de forma a se 
alcançar um sistema produtivo mais competitivo. 
 
Palavras-chaves: Sistema Lean Production; Industria automobilística; 
Grau de Aderência; Norma SAE J4000 
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1. Introdução 

É praticamente consenso que a indústria automobilística mundial tem passado por uma 
profunda reestruturação nos últimos anos. Segundo Benko e Farlan (2003) o setor tem 
procurado criar sistemas produtivos pequenos, enxutos e prontos para responder ao mercado. 
Esta busca se justifica quando se analisam dados do mercado automobilístico mundial. Para o 
ano de 2005 a capacidade mundial instalada era de 77 milhões de veículos ao ano para um 
consumo de 60 milhões, ou seja, uma ociosidade de 22%. Esta super capacidade produtiva 
apresenta-se ainda maior quando se analisa o mercado nacional, o qual possui uma capacidade 
de produção instalada de 3,5 milhões para um mercado que consumiu, no ano de 2006, 2,53 
milhões de veículos, resultando em uma ociosidade de 27,7% (ZAPAROLLI, 2006). 

Com isso, a busca de estratégias que visam à melhoria da competitividade, bem como a 
necessidade de atender adequadamente os atributos e as necessidades de seus clientes, tem 
feito com que muitas empresas adeqüem seus sistemas produtivos, focando a gestão da 
qualidade e a melhoria contínua de produtos e processos. Esta adequação as novas estratégias 
de mercado na industria automobilística, muitas vezes tem se dado pelo que se denomina de 
Sistema Lean Production ou Produção Enxuta, que teve como origem o Sistema Toyota de 
Produção. Nesse sistema produtivo desenvolveu-se um modelo de gestão que se tornou uma 
referência de eficácia e competitividade na indústria automobilística. Assumindo uma 
abordagem de combate às fontes de desperdício e tendo como foco a totalidade do fluxo 
produtivo, e não apenas as operações na sua forma individualizada, a Produção Enxuta tem 
como um de seus pilares os processos de melhorias. 

Com ênfase nestes fatos e novas tendências que se colocam no atual cenário da indústria 
automobilística, faz-se necessário uma análise dos aspectos que realmente são essenciais para 
que as empresas possam atingir novos patamares de gestão de processos, possibilitando-as 
serem competitivas e lucrativas em seus mercados de atuação.  

Buscando contribuir nesta discussão com o aporte de conhecimentos, este artigo apresenta os 
principais aspectos e resultados de uma pesquisa tipo “survey”  realizada com o objetivo de 
analisar o grau de aderência das empresas do setor automotivo ao Sistema Lean Production. 
Para contextualizar a análise dos resultados obtidos na pesquisa deste artigo, são apresentados 
primeiramente os principais fundamentos teóricos sobre o Sistema Lean Production 
destacando-se as técnicas e ferramentas de programas de melhorias empregadas para a 
obtenção de um sistema enxuto. A análise sobre o nível de aderência de uma empresa ao 
Sistema Lean Production foi realizada por meio do emprego das normas SAE J4000 que 
também são descritas neste trabalho.  

Os resultados obtidos permitem destacar, entre outros aspectos, que as empresas participantes 
da pesquisa ainda possuem ampla margem de melhorias a serem efetuadas em seus ambientes 
organizacionais. 

2. Breve contextualização do Sistema Lean Production 

As marcas deixadas pela 2º Guerra Mundial no Japão fizeram com que as empresas deste país 
buscassem alternativas para crescer em meio ao caos e ao baixo poder aquisitivo da 
população. Neste período, iniciou-se o conceito de um sistema produtivo, denominado 
primeiramente Sistema Toyota de Produção. 

A abordagem introduzida por este sistema produtivo resultou as grandes montadoras 
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americanas, notadamente as big threes (Chrysler, General Motors e Ford), um período de 
dificuldades principalmente causadas pela incapacidade de reagir prontamente às 
necessidades do mercado, fundamentalmente no que se referia a custos, qualidade e tempo de 
entrega do produto. (D´COSTA, 2004; ANDERSON, 2004). 

Este sistema produtivo denominado de Sistema Toyota de Produção, posteriormente tornou-se 
conhecido como Lean Production (Produção Enxuta), e tem como filosofia o emprego da 
identificação e minimização ou eliminação progressiva das fontes de desperdícios, baseando-
se em cinco princípios fundamentais: a definição de (i) valor, a partir da visão do cliente e de 
suas necessidades, sendo então determinadas às atividades necessárias para ofertar o produto 
ao cliente com o menor nível de desperdício por meio da definição da (ii) cadeia de valor. 
Busca-se então à fabricação do produto usando de um (iii) fluxo contínuo; que é disparado 
apenas quando o cliente efetua o pedido. Ou seja, usando de uma (iv) producão puxada. A 
partir destes quatro princípios e da utilização de melhorias continuas (kaizen) ou melhorias 
radicais (kaikaku) busca-se alcançar o quinto (v) princípio fundamental que é a perfeição do 
sistema (SATOLO et al, 2006).  

Benko & McFarlan (2003) destacam ainda outros aspectos que devem ser contemplados 
dentro do Sistema Lean Production, tais como: maior preocupação com aspectos e questões 
relativas a impactos ambientais; possibilidade de maior interação do cliente final na 
customização do produto; criação de mecanismos para estimular a fidelidade à marca; 
montagem modular de componentes e rápidas alterações de configuração do chão-de-fábrica 
das empresas. Estes autores citam um direcionamento das empresas em se criar plantas fabris 
de pequeno porte e citam também o caso da indústria automobilística brasileira, a qual tem 
sua competência reconhecida, quando se trata de flexibilidade considerando operações de 
montagem modular. 

Verifica-se ainda em estudos recentes realizados com empresas do setor de autopeças na 
Espanha e no Brasil, que as novas formas de organização do trabalho nas montadoras 
automotivas implicaram em novas formas de relacionamento com fornecedores. Nos últimos 
anos, na transformação de uma predominante produção em massa para o Sistema Lean 
Production, as relações interempresariais sofreram uma transição de relações fornecedor-
fabricante pouco intensas, para uma relação de maior densidade cognitiva, característica dos 
pressupostos de organização de suprimentos baseada no Sistema Lean Production. Constata-
se assim uma realidade organizativa heterogênea com a existência de plantas de diversas 
montadoras procurando estabelecer relações verticais convergindo para os princípios da 
Produção Enxuta. Esta diversidade constada em várias plantas sugere uma necessidade de se 
estabelecer critérios objetivos para a avaliação do grau de adequação de uma empresa ao 
Sistema Lean Production (SALLES et al, 2005).  

3. Sér ie de normas SAE J4000 

Em agosto de 1999 a SAE (Society for Automotive Engineers) aprovou a norma SAE J4000, 
intitulada “ Identificação e mensuração de melhores práticas na implementação de uma 
operação enxuta” . Esta norma objetiva identificar e medir as melhores práticas na 
implementação de uma operação enxuta em uma organização industrial. Ela foi 
complementada em novembro de 1999 pela SAE J4001, sendo denominada de “Manual do 
usuário para a implementação de uma operação enxuta”  que fornece instruções para avaliar o 
nível de atendimento das organizações a norma SAE J4000 (LUCATO, MAESTRELLI & 
VIEIRA JR , 2006; SAE 1999a, 1999b). 

A norma SAE J4000 é o primeiro documento e lista os critérios pelos quais a manufatura 
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enxuta poderá ser alcançada, sempre enfocando a eliminação ou minimização de desperdícios 
para se tornar uma empresa enxuta. A seção principal da norma é composta de 52 
componentes divididos em 6 elementos que avaliam o grau de implantação dos princípios de  
operações enxutas em uma empresa (DURAN & BATOCCHIO, 2001).  

Cada elemento da norma tem como objetivo avaliar um aspecto da organização, a saber: 

− Elemento 1 (Ética e organização) - analisa o reconhecimento e envolvimento da direção e 
alta gerência junto ao Sistema e se as iniciativas disseminadas por estes estão sendo 
implementadas junto ao planejamento estratégico da organização. Este planejamento deve 
ser complementado com um acompanhamento das ações e dos resultados obtidos, 
fomentando a colaboração de todos os envolvidos e premiado-os segundo critérios claros e 
conhecidos, quando avanços e sucessos são obtidos pela organização;  

− Elemento 2 (Pessoas e RH) - verifica o nível de participação de todos da organização para 
o sucesso do Sistema. Este esforço é analisado pela norma por meio da democratização da 
tomada de decisões, de uma maior autonomia, formação de equipes interdisciplinares, 
treinamento e garantia dos recursos para as ações dessas equipes; 

− Elemento 3 (Sistema de Informação) – constata se a empresa garante o acesso seguro e 
estruturado às informações úteis e necessárias para a tomada de iniciativas voltadas a uma 
obtenção de uma manufatura enxuta. Estas informações devem facilitar a análise das 
situações sob estudo e principalmente possibilitar o acompanhamento do desempenho das 
ações tomadas pelas equipes; 

− Elemento 4 (Relação Cliente/Fornecedor e Organização) - julga a relação de parceria entre 
fornecedor, organização e cliente, verificando o envolvimento destes em áreas tais como 
desenvolvimento de produtos e o estabelecimento de parcerias duradouras; 

− Elemento 5 (Produto e Gestão do Produto) – leva em consideração o uso de ferramentas 
ligadas à gestão do ciclo de vida de produto e a utilização de equipes multidisciplinares 
com competências específicas para o desenvolvimento de novos produtos, com o intuito de 
reduzir, principalmente, o tempo de lançamento destes novos produtos ao mercado e o 
custo associado a esta tarefa; 

− Elemento 6 (Produto e Fluxo de Processos) – nesta última categoria, se encontra a maior 
parte das ferramentas que atualmente se aplicam à área da engenharia, e que buscam 
orientar o fluxo de produção a seguir uma sincronia com as necessidades dos clientes.  

Para avaliar o grau de implementação de cada um desses elementos, são feitas afirmações 
chamadas pela norma de componentes, e que procuram caracterizar aspectos relevantes da 
implementação dos princípios da operação enxuta. Embora cada um dos elementos tenha 
igual peso na implementação, a importância relativa de cada um para o sucesso da 
implementação do Sistema Lean Production é refletida pelo número de componentes 
relacionados a cada elemento (LUCATO, MAESTRELLI & VIEIRA JR , 2006; SAE 1999a, 
1999b). A Norma J4000 define um número especifico de componentes, assim como um peso 
de importância para cada elemento como apresentado na Tabela 1 a seguir. 

 

Elemento Tema pr incipal Número de componentes Peso 
Elemento 1 Ética e Organização 12 25% 
Elemento 2 Pessoas e RH 13 25% 
Elemento 3 Sistema de Informação 4 
Elemento 4 Relação Cliente/Fornecedor e Organização  4 
Elemento 5 Produto e Gestão do Produto 6 

25% 

Elemento 6 Produto e Fluxo de Processos 13 25% 
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Tabela 1 - Representação dos elementos contidos na Norma SAE J4000 e seus relativos pesos 

A cada um dos componentes é associada uma escala de medição do nível de implementação, a 
qual orienta a comparação do nível de aplicação do componente em função das melhores 
práticas aplicadas na indústria (VERGNA & MAESTRELLI, 2005), conforme  apresentado 
na Tabela 2. 

 
 

Nível Pontuação Significado 
Nível 0 0 O componente não está implementado ou existem inconsistências fundamentais na sua 

implementação 
Nível 1 1 O componente está implementado mais ainda existem inconsistências menos significativas 

na sua implementação 
Nível 2 2 O componente está satisfatoriamente implementado 
Nível 3 3 O componente está satisfatoriamente implementado e mostra um contínuo melhoramento 

nos últimos 12 meses  

Tabela 2 - Escala de medição do nível de satisfação em comparação com as melhores práticas 

4. Método de condução da pesquisa 

O método de pesquisa empregado na coleta de dados foi pesquisa de campo do tipo survey. 
Este tipo de investigação estuda a amostra de uma população por meio da coleta de dados de 
forma individual (não em grupo), empregando como técnicas de coleta de dados entrevistas: 
pessoais, por telefone, via correio e e-mail. Neste artigo utilizou-se a coleta via e-mail por 
apresentar um menor custo, além de um tempo de retorno do questionário menor que os 
demais métodos e uma taxa de retorno de em média 20%. (BACHMANN, ELFRINK & 
VAZZANA, 1999; FORZA, 2002; GRANELLO & WHEATON 2004). 

Como pesquisa de campo, a pesquisa tipo survey pode ser descritiva, exploratória ou 
experimental. Nesta pesquisa verificou-se quantitativamente o nível de implantação do 
Sistema Lean Production pelas empresas, ampliando e aprofundando o conhecimento 
existente, sendo portanto uma pesquisa de campo do tipo exploratória.  

O pré-teste consiste em testar o instrumento de pesquisa sobre uma pequena parcela da 
população ou amostra, antes de ser aplicado definitivamente sobre o público alvo, a fim de 
evitar que a pesquisa chegue a um resultado falso. Nesta pesquisa, pelo fato do questionário 
ser baseado em uma norma internacionalmente reconhecia (SAE J4000) e de diversos outros 
trabalhos acadêmicos já terem sido realizados e apresentados com sucesso, julgou-se esta fase 
do processo de elaboração do questionário como já cumprida (MARCONI & LAKATOS, 
1991). 

A condução da coleta de dados se deu com as empresas cadastradas no sindicato nacional do 
setor, o Sindipeças (Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos 
Automotores). Os dados das empresas forma obtidos no site do próprio sindicato. Constam no 
site cadastradas 470 empresas de em todo o território nacional, sendo 378 (80,42%) empresas 
situadas no Estado de São Paulo e 51 (10,85%) destas localizadas na Região de Piracicaba, 
região esta alvo da pesquisa (SINDIPEÇAS, 2005).  

Para a execução da  pesquisa seguiu o cronograma apresentado na Tabela 3. 
 

Etapa Procedimento Per íodo Data 
1ª Etapa Envio da carta de apresentação e do questionário de pesquisa 2 semanas 03/04/2006 a 24/04/2006 
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2ª Etapa Envio carta de cobrança 1 semana 24/04/2006 a 10/05/2006 
3ª Etapa Envio de nova carta de cobrança 1 semana 10/05/2006 a 22/05/2006 
4ª Etapa Envio de carta de agradecimento às empresas 1 dia 23/05/2006 

Tabela 3 - Planejamento para execução da coleta de dados 

Durante a etapa de envio das mensagens as empresas verificou que sete e-mails retornaram 
pela inexistência do endereço cadastrado sendo com isto reduzida a amostra da pesquisa para 
43 empresas. A Tabela 4 apresenta de forma sucinta as taxas de retorno verificadas durante as 
fases de coleta de dados, constatando uma taxa de retorno dos questionários de 20,93%, sendo 
13,95% de questionários respondidos e 6,98% de questionários em branco, estando esta 
porcentagem de retorno dentro de níveis aceitáveis pela literatura (BACHMANN, ELFRINK 
& VAZZANA, 1999). 

 

Etapas da pesquisa 
Total de 

e-mails enviados 
Questionár ios 
respondidos 

Questionár ios 
em branco 

Sem 
retorno 

1ª Etapa 43 1 0 42 
2ª Etapa 42 2 1 39 
3ª Etapa 39 3 2 34 
TOTAL 43 6 3 34 

Tabela 4 - Resultados obtidos em cada etapa da pesquisa 

O perfil das empresas respondentes está representado pela Tabela 5. Ao se realizar a análise 
do porte das empresas respondentes com relação ao número de funcionários, nota-se que as 
empresas são: 33,33% de grande porte (com mais de 500 funcionários), 50,00% de médio 
porte (entre 100 a 499 funcionários), 17,77% de pequeno porte (entre 10 e 99 funcionários).  

 

Empresa Pr incipais Produtos Vendas Classificação Funcionár ios 

A Chassis e cinto de segurança;  Inferior a R$ 20.000.000,00 Médio Porte 2450 

B 
Desenvolvimento de tecnologia 
mecânica, hidráulica, pneumática, 
elétrica e eletrônica; 

Inferior a R$ 20.000.000,00 
Médio Porte 
 

220 

C Transformação de plástico; Inferior a R$ 20.000.000,00 
 
Médio Porte 

70 

D Catalizador e conversor catalítico; Superior a R$ 20.000.000,00 Grande Porte 100 
E Transmissão e embreagem; Inferior a R$ 20.000.000,00 Médio Porte 4.500 
F Escapamento e catalisadore Superior a R$ 20.000.000,00 Grande Porte 360 

Tabela 5 - Dados sobre as empresas respondentes da pesquisa 

Esta variação no perfil das empresas respondentes em função do número de funcionários, 
assim como a diversidade de produtos fabricados atribui um maior peso a análise realizada, 
quando esta se dá sob um aspecto qualitativo. 

Ao se analisar o perfil dos responsáveis pelo preenchimento do questionário de pesquisa, 
nota-se que em sua ampla maioria ocupam cargos de elevada responsabilidade dentro da 
empresa (gerentes e responsáveis técnicos) e/ou atuam em áreas diretamente relacionadas ao 
tema da pesquisa (produção e administrativa), o que valoriza o conteúdo das informações 
obtidas.  

5. Análise e discussão dos resultados 

A análise dos resultados foi conduzida por meio de quatro etapas representadas na Figura 1. 
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Compilação dos 
resultados, computando 
os dados para cada 
componente avaliado 
pela norma por empresa

Associação das 
pontuações obtidas por 
cada empresa, segundo 
o peso atribuído pela 
Norma SAE J4000

Cálculo do porcentual 
representativo para cada 
elemento avaliado, em 
função da peso atribuído 
pela Norma SAE J4000

Cálculo do 
grau de 
enxugamento 
para as 
empresas

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

 
Figura 1. Etapas para realização do cálculo do Grau de Aderência de uma empresa ao Sistema Lean Production 

Na Tabela 6 são apresentados os resultados referentes à Etapa 2. Nesta é descrito o somatório 
de pontos atribuídos a cada componente avaliado pela norma para um determinado elemento.  

 
 

Empresa Elemento Tema 
A B C D E F 

1 Ética e Organização 22 13 9 34 27 14 
2 Pessoas e RH 28 6 2 23 25 24 
3 Sistema de Informação 6 2 6 9 10 5 
4 Relação Cliente/Fornecedor e organização  10 4 1 8 8 3 
5 Produto e Gestão do Produto 13 1 7 13 14 8 
6 Produto e Fluxo de Processos 32 12 10 27 29 16 

Tabela 6 - Somatório da pontuação obtidos pelas empresas respondentes por elemento avaliado pela norma 

Por meio da análise desta tabela é possível verificar que: 

−  A Empresa A é a que apresenta o melhor somatório de pontos em três elementos avaliados 
pela norma que são os elementos (2), (4) e (6). Pode-se verificar com isso que a empresa 
realiza um esforço para o envolvimento de todos da organização junto ao Sistema, além de 
estabelecer relações de parcerias com seus clientes e fornecedores, que buscam ser 
duradouras. Demonstra também que empregam com sucesso as ferramentas desenvolvidas 
orientando o seu fluxo produtivo a seguir uma sincronia com as necessidades dos clientes;  

− A Empresa E apresenta o melhor desempenho para dois elementos avaliados pela norma: 
(3) e (5). Nota-se então que a empresa busca garantir o acesso seguro e estruturado às 
informações, e que também leva em consideração o uso de ferramentas ligadas à gestão do 
ciclo de vida de produto, além da utilização de equipes multidisciplinares que visam 
reduzir o tempo de lançamento de novos produtos ao mercado e o custo associado ao seu 
desenvolvimento. 

− A Empresa D apresenta a melhor pontuação para o elemento (1), demonstrando que há um 
grande reconhecimento e envolvimento da direção e alta gerência junto ao Sistema, e que 
está tem disseminado o conhecimento por toda a organização; 

Para a determinação do Grau de Aderência de uma empresa ao Sistema Lean Production, é 
necessário se realizar o somatório dos pontos relativos aos elementos (3), (4) e (5), para que 
estes atendam a distribuição de pesos atribuída pela Norma SAE J4000. Estes dados são 
apresentados na Tabela 7. 

 

Empresa Elemento Tema 
A B C D E F 

1 Ética e Organização 22 13 9 34 27 14 
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2 Pessoas e RH 28 6 2 23 25 24 

3 Sistema de Informação 
4 Relação Cliente-Fornecedor e organização 
5  Produto e Gestão do Produto 

29 7 14 30 32 16 

6 Produto e Fluxo de Processos 32 12 10 27 29 16 

Tabela 7 - Somatório da pontuação dos elementos conforme distribuição da Norma SAE J4000 

A próxima etapa para o cálculo do Grau de Aderência da empresa ao Sistema Lean 
Production consiste em transformar as pontuações apresentadas na Tabela 7 para 
porcentagem. Este cálculo pode ser realizado por meio da Fórmula 1. 

 

elementooparapossiveispontosdemáximonúmero

empresapelaatribuídospontosdenúmero
xElemento

25,0
)(%

×
=                (Fórmula 1) 

 

Os resultados decorrentes do cálculo da descrito na Fórmula 1 são apresentados na Tabela 8. 
 
 

Empresa 
Elemento Tema 

A B C D E F 
1 Ética e Organização 14,10% 8,33% 5,77% 21,79% 17,31% 8,97% 
2 Pessoas e RH 19,44% 4,17% 1,39% 15,97% 17,36% 16,67% 
3 Sistema de Informação 
4 Relação Cliente-Fornecedor e organização 
5 Produto e Gestão do Produto 

17,26% 4,17% 8,33% 17,86% 19,05% 9,52% 

6 Produto e Fluxo de Processos 20,51% 7,69% 6,41% 17,31% 18,59% 10,26% 

Tabela 8. Porcentual de aplicação dos elementos segundo distribuição da Norma SAE J4000 

Por fim, o Grau de Aderência (GA) das empresas ao Sistema Lean Production, segundo a 
Norma J4000, pode ser calculado por meio do somatório dos porcentuais obtidos para cada 
elemento, como apresentado na Fórmula 2. 

 

+++= )654,321(% eElementoempresaGE                                                 (Fórmula 2) 

 

Com isso, o Grau de Aderência das empresas ao Sistema Lean Production é representado pela 
Figura 2. 
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Figura 2 - Grau de Aderência das empresas ao Sistema Lean Production, segundo Norma SAE J4000. 

6. Conclusões 

Pode-se concluir que o nível de aderência final ao Sistema Lean Production, entre as 
empresas respondentes a pesquisa, apresentam uma variação muito grande quanto índice.  
50% das empresas respondentes possuem um Grau de Aderência ao Sistema Lean Production 
acima de 70% (Empresas A, C e D) podendo-se considerar este bom, enquanto a Empresa F 
apresenta um nível de 45,42%, e as Empresas B e C apresentam um nível de, respectivamente, 
24,36% e 21,9%. Isto demonstra que estas empresas ainda possuem uma grande margem de 
melhorias a serem efetuadas e que a constante utilização de programas de melhorias 
auxiliados pelos métodos e técnicas devem ser mantidos de forma a se alcançar o quinto 
princípio defendido por Womack, a perfeição. 
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