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Para realizar a presente pesquisa foi utilizado o termo Produção 

Enxuta para representar quaisquer denominações e/ou variações 

associadas ao Sistema Toyota de Produção. Esse sistema de produção 

foi implementada pela fábrica de automóveis da Toyota, no Japão, em 

meados do século XX. O objetivo da pesquisa foi responder se houve 

ou não diminuição nos registros de publicações em periódicos sobre o 

tema estudado nas áreas de engenharia e administração. Para ajudar 

a responder a esse problema foi utilizado o método exploratório e 

descritivo. Assim os resultados da pesquisa apontam uma tendência 

crescente nas publicações de periódicos sobre o tema Produção Enxuta 

nos últimos anos. Assim, pode-se concluir que a Produção Enxuta é um 

tema atual e com alta possibilidade de publicações em periódicos 

renomados na Europa e nos EUA.  

 

Palavras-chave: Produção Enxuta, Manufatura Enxuta, Sistema 

Toyota de Produção 
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1. Introdução 

Quando o assunto de interesse na pesquisa é sobre Produção Enxuta a primeira providência é 

definir o seu significado, pois na literatura existe uma infinidade de definição sobre o tema 

(WOMACK et al., 1990; WOMACK; JONES, 1994; COOPER, 1996; SINGH, 1998; SHAH, 

WARD, 2003; HOPP, SPEARMAN, 2004; ABDULMALEK; RAJGOPA, 2007; 

PETTERSEN, 2009; ALVES; DINIS-CARVALHO; SOUSA, 2012). Assim, fica definida 

nesta pesquisa que o tema Produção Enxuta é uma maneira eficiente de satisfazer as 

necessidades dos clientes, ao mesmo tempo dar aos stakeholders vantagem competitiva, cujo 

objetivo estratégico é eliminar o desperdício e melhorar o fluxo de valor (STOCK; LIM, 

1999; HAQUE; MOORE, 2004). Desse modo, as práticas enxutas contribuem diretamente na 

melhoria do desempenho das empresas. A presente pesquisa teve como objetivo analisar se 

houve ou não redução nas publicações em periódicos sobre o tema Produção Enxuta nas áreas 

de engenharia e administração nos últimos anos. Para responder tal pergunta foi utilizado o 

método exploratório e descritivo. 

 

2. Fundamentação Teórica 

2.1 Conceito de Desperdício, Princípios e Práticas da Produção Enxuta 

Diante do exposto, pode-se dizer que o desperdício é entendido como sendo toda atividade 

que consome algum tipo de recurso e não agrega valor ao processo ou cliente (OHNO, 1997). 

Às vezes o desperdício encontra-se oculto no sistema produtivo e uma forma de evitá-lo é 

compreender por completo o que são e como eles ocorrem na produção (LIKER, 2004). Ohno 

(1997) classifica os desperdícios em sete categorias: superprodução; espera; transporte; 

processamento; movimentação nas operações; produtos defeituosos e estoques. Uma vez 

identificado o tipo de desperdício é necessário partir para a ação e eliminá-lo. Para isso, a 

empresa precisa desenvolver e internalizar um conjunto de princípios e práticas (WOMACK; 

JONES, 1998). 

Assim, serão apresentados nesta pesquisa alguns princípios e práticas enxutas encontrados na 

literatura. 

Os princípios de Produção Enxuta mais conhecido pelas empresas são os 14 princípios de 

Liker (2004): 
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 Basear as decisões administrativas em uma filosofia de longo prazo, mesmo em 

detrimento de metas financeiras de curto prazo; 

 Criar um fluxo de processo contínuo; 

 Usar sistemas puxados para evitar superprodução; 

 Nivelar a carga de trabalho (heijunka); 

 Construir uma cultura de parar e resolver os problemas, obtendo a qualidade logo na 

primeira tentativa; 

 Tarefa padronizada é considerada a base para a melhoria contínua e a capacitação dos 

funcionários; 

 Usar controle visual para que nenhum problema fique oculto; 

 Usar somente tecnologia confiável e completamente testada que atenda aos 

funcionários e processos; 

 Desenvolver líderes que compreendam completamente o trabalho e que ensinem os 

outros; 

 Desenvolver pessoas e equipes excepcionais que sigam a filosofia da empresa; 

 Respeitar sua rede de parceiros e de fornecedores desafiando-os a melhorar; 

 Ver por si mesmo para compreender completamente a situação (genchi genbutsu); 

 Tomar decisões lentamente por consenso, considerando todas as opções e implementa-

las com rapidez; 

 Tornar-se uma organização de aprendizagem através da reflexão incansável (hansei) e 

da melhoria contínua (kaizen). 

O próximo item a ser analisado são as práticas enxutas, às vezes, encontra-se na literatura com 

o termo de ferramenta. Existe uma infinidade de práticas, porém nesta pesquisa preferiu-se 

adotar o referencial teórico de Shah e Ward (2007) em consonância com o resultado do 

levantamento bibliométrico realizado nesta pesquisa. Mais detalhes podem ser visualizados no 

Quadro 3.  Assim, no Quadro 1 é apresentado os resultados das dez práticas enxutas e 

respectivos itens de medição de Shah e Ward (2007).   

Quadro 1- Práticas de Produção Enxuta e itens de medição 

Práticas Enxutas Item 

 

 

Nós temos contato frequente com nossos fornecedores. 

Nossos fornecedores frequentemente visitam nossa empresa. 
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Feedback ao 

consumidor 

(1) 

Nós frequentemente visitamos nossos fornecedores. 

Nós damos retorno aos fornecedores sobre o desempenho deles em qualidade e 

entregas. 

Nós trabalhamos intensamente para estabelecer relacionamentos duradouros com 

nossos fornecedores. 

 

 

Entrega JIT pelos 

fornecedores 

(2) 

Os fornecedores estão diretamente envolvidos no processo de desenvolvimento de 

novos produtos. 

Nossos fornecedores-chave entregam em nossa empresa com base num programa Just 

in Time – JIT. 

Nós temos um programa formal de certificação de fornecedores. 

 

 

 

 

Desenvolvimento de 

fornecedores 

(3) 

Nossos fornecedores estão contratualmente compromissados em cada ano para 

redução de custos. 

Nossos fornecedores-chave estão localizados próximos à(s) nossa(s) empresa(s). 

Nós temos um canal de comunicação claro e direto com nossos fornecedores-chave. 

Nós nos esforçamos para reduzir o número de fornecedores em cada categoria (ABC, 

por exemplo). 

Nossos fornecedores-chave gerenciam nossos estoques. 

Nós avaliamos nossos fornecedores com base no custo total e não por preço unitário. 

 

 

Envolvimento do 

Cliente 

(4) 

Nós temos contato frequente com nossos clientes. 

Nossos clientes frequentemente visitam nossa empresa. 

Nossos clientes nos dão retorno sobre o nosso desempenho em qualidade e entrega. 

Nossos clientes estão ativamente envolvidos na oferta de produtos atuais e futuros. 

Nossos clientes frequentemente compartilham informações de demanda atual e futura 

com o departamento de marketing 

Nós conduzimos regularmente pesquisas de satisfação com nossos clientes. 

 

 

Produção Puxada 

(5) 

A produção é "puxada" pela expedição de produtos acabados. 

A produção nas estações de trabalho é "puxada" pela demanda atual da próxima 

estação 

Nós usamos kanbans, quadros ou contenedores com cartões para controlar a produção. 

 

 

 

 

Fluxo Contínuo 

(6) 

Os produtos são classificados em grupos de acordo com necessidades de 

processamento similares. 

Os produtos são classificados em grupos de acordo com necessidades de programação 

(sequenciamento) similares. 

Os equipamentos são agrupados para produzir em fluxo contínuo uma família de 

produtos. 

As famílias de produtos determinam o layout da fábrica. 

O ritmo de produção está diretamente relacionado com a taxa de demanda dos 

clientes. 
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Redução no Setup 

(7) 

Nossos colaboradores se esforçam para reduzir o tempo de setup. 

Nós trabalhamos com baixos tempos de setup em nossa fábrica. 

Os equipamentos de nossa fábrica (são novos) e possuem baixo tempo de setup. 

Lead times curtos permitem responder rapidamente às solicitações dos clientes. 

 

 

 

 

Controle Estatístico  

de Processo 

(8) 

Grande quantidade de equipamentos/processos no chão-de-fábrica encontra-se sob 

controle (da qualidade). 

Nós utilizamos extensivamente técnicas estatísticas para reduzir a variabilidade de 

processo. 

Painel visual com gráficos e cartas de controle que ilustram taxa de defeitos são 

usados como ferramentas no chão-de-fábrica. 

Nós usamos diagrama de espinha de peixe para identificar as causas de problemas em 

qualidade. 

Nós conduzimos estudos de capacidade de processo antes de lançar um novo produto. 

 

 

Envolvimento dos 

funcionários 

(9) 

Os colaboradores de chão-de-fábrica são fundamentais para compor as equipes de 

solução de problemas. 

Os colaboradores de chão-de-fábrica direcionam os programas de sugestões de 

melhorias. 

Os colaboradores de chão-de-fábrica conduzem os esforços de melhoria de produtos e 

processos. 

 

 

Manutenção 

 preventiva total 

(10) 

Nós dedicamos uma considerável parcela de cada dia para planejar atividades 

relacionadas à manutenção dos equipamentos. 

Nós realizamos manutenção regularmente em todos nossos equipamentos. 

Nós mantemos excelentes registros de todas as atividades de manutenção realizadas 

nos equipamentos. 

Nós disponibilizamos e compartilhamos entre os colaboradores de chão-de-fábrica 

excelentes registros de todas as atividades de manutenção realizadas nos 

equipamentos. 

Fonte: Shah e Ward (2007) 

 

3. Procedimentos Metodológicos 

O método da pesquisa baseia-se no modelo exploratório e descritivo e se divide em duas 

fases: a primeira visa coletar (construção de strings de busca) na base de dados da Coleção 

Principal da Web of Science - Thompson Reuters e analisar os artigos científicos para, em 

seguida, realizar a segunda etapa, por meio do levantamento bibliométrico e de citações, que 

se propõe a analisar os indicadores estatísticos da produção científica obtida. 
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4. Resultados do Levantamento Bibliométrico realizado na Coleção Principal da Web of 

Science sobre Produção Enxuta no período de 1989 a 2016 

Para isso foi utilizada a pesquisa básica na base de dados da Principal Coleção da Web of 

Science (WOS), com busca realizada no tópico (título, resumo e palavras-chave), o período 

utilizado foi de 1945 a 2016. Porém, ao fazer a busca o ano inicial que apareceu na pesquisa 

foi o ano de 1989. Por ter um caráter de busca sistemática é fundamental deixar registrada 

aqui a data da coleta de informação: neste caso a primeira busca foi realizada no dia 12 de 

maio de 2016, a princípio resultou em 2.231 documentos encontrados na pesquisa.  Porém, 

observou que esse resultado engloba todos os tipos de documentos publicados (artigos 

publicados em congressos, capítulo de livros e periódicos) e isso não é interessante para esta 

pesquisa.  Então, nesse caso, houve a necessidade de filtrar as informações e selecionar 

apenas os artigos revisados por pares e publicados em periódicos. Assim, os resultados das 

novas buscas podem ser observados no Quadro 2. 

Quadro 2 - Strings de busca, data da pesquisa e resultados 

Seleção Período da Pesquisa String de Busca Resultados 

 

 

1º 

 

 

 

06/janeiro/2017 

Tópico: ("lean manufactur*" or "lean production" or 

"toyota production system" or "lean literature review" or 

"lean implementation" or "lean practic*" or "lean 

principl*")  

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, 

CPCI-SSH, ESCI Tempo estipulado=1945-2016. 

 

 

2.705 

 

 

 

2º 

 

 

 

06/janeiro/2017 

Tópico: ("lean manufactur*" or "lean production" or 

"toyota production system" or "lean literature review" or 

"lean implementation" or "lean practic*" or "lean 

principl*")  

Refinado por: Tipos de documento: (ARTICLE)  

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, 

CPCI-SSH, ESCI Tempo estipulado=1945-2016. 

 

 

 

1.465 

 

 

 

 

 

 

 

3º 

 

 

 

 

 

06/janeiro/2017 

Tópico: ("lean manufactur*" or "lean production" or 

"toyota production system" or "lean literature review" or 

"lean implementation" or "lean practic*" or "lean 

principl*")  

Refinado por: Tipos de documento: (ARTICLE) AND 

Categorias do Web of Science: (ENGINEERING 

MANUFACTURING OR ENGINEERING 

INDUSTRIAL OR OPERATIONS RESEARCH 

MANAGEMENT SCIENCE OR MANAGEMENT OR 

BUSINESS OR ENGINEERING 

MULTIDISCIPLINARY)  

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, 

CPCI-SSH, ESCI Tempo estipulado=1945-2016 

 

 

 

 

 

973 

Fonte: Elaborado pelos autores com as informações extraídas da Web of Science 
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Nota-se no Quadro 1 que na primeira seleção o resultado (2.705) é referente ainda à busca de 

todos os tipos de documentos publicados, ou seja, 474 documentos a mais do que observado 

no período de 12 de maio de 2016.  Porém, a parte que interessa nesta pesquisa é o resultado 

da segunda e terceira seleção.  Assim, na Figura 1 que representa esses resultados apontam 

um aumento gradual do número de registro das variáveis analisadas referente aos anos de 

1989 a 2016.  

Figura 1 - Ano de publicação da Produção Científica da Produção Enxuta na Principal Coleção da Web of 

Science (1989 a 2016) 

 
Fonte: Elaborado pelos autores com as informações extraídas da Web of Science 

 

Na Figura 2 pode-se observar uma tendência crescente nas publicações para o tema analisado 

e a variável “total de registro filtrado por periódico” e “áreas de engenharia e administração”. 

 

Figura 2 - Análise da série histórica da Produção Enxuta – referente ao total de registro de periódico e áreas de 

Engenharia e Administração – 1989 a 2016 
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Fonte: Elaborado pelos autores com as informações extraída da Web of Science 
 

A seguir, será apresentado na Figura 3 o ranking dos nomes de autores que mais apareceram 

na contagem de registro da Coleção Principal da Web of Science. Nesse caso considerou a 

string de busca da 3º seleção (ver Quadro 2).  Na Figura (3) o tamanho do nome é diretamente 

proporcional à quantidade de registro. A pesquisa apontou que 76% dos nomes que 

apareceram na nuvem de palavras possuem menos que dois artigos publicados, ou seja, são 

poucos os especialistas que estudam sobre o assunto nas áreas de engenharia e administração.  

 

Figura 3 - Nuvem de palavras relacionada com os nomes de autores que mais apareceram na contagem de 

registro da Coleção Principal da Web of Science a partir da 3º seleção apresentado no Quadro 2 

 

Fonte: Elaborado pelos autores com uso com das informações da Web of Science e apoio do site Tagul para 

construção da nuvem de palavras 

 

 

 

Na sequência, o Quadro 3 apresenta o Ranking dos dez artigos mais citados na Coleção 

Principal da Web of Science, de acordo com a 3º seleção do Quadro 2. Observa-se que não há 

correlação com a Figura 4, ou seja, nem sempre o artigo mais citado é de quem mais escreveu 

e/ou vice-versa. 

Quadro 3 - Os Dez artigos mais citados na Coleção Principal da Web of Science sobre o tema Produção Enxuta 

Ranking Título Autores Ano da 

Publicação 

Total de 

Citações 



 

XXXVIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
 “A Engenharia de Produção e suas contribuições para o desenvolvimento do Brasil” 

Maceió, Alagoas, Brasil, 16 a 19 de outubro de 2018. 
. 
 
 

 

 

 

9 

 

1 

Relationships Between Operational Practices 

And Performance Among Early Adopters Of 

Green Supply Chain Management Practices In 

Chinese Manufacturing Enterprises 

 

ZHU, Q.H.; 

SARKIS, J. 

 

2004 

 

499 

2 Lean Manufacturing: Context, Practice 

Bundles, And Performance 

SHAH, R; 

WARD, P.T. 

2003 485 

 

3 

The Network As Knowledge: Generative Rules 

And The Emergence Of Structure 

KOGUT, B. 2000 447 

 

4 

Leagility: Integrating The Lean And Agile 

Manufacturing Paradigms In The Total Supply 

Chain 

NAYLOR, 

J.B.; NAIM, 

M.M.; 

BERRY, D. 

 

1999 

 

365 

 

 

5 

 

 

Toyota Production System And Kanban System 

Materialization Of Just-In-Time And Respect-

For-Human System 

SUGIMORI, 

Y.; 

KUSUNOKI

, K.; CHO, 

F.; 

UCHIKAW

A, S. 

 

 

1977 

 

 

330 

 

6 

Extending Green Practices Across The Supply 

Chain - The Impact Of Upstream And 

Downstream Integration 

VACHON, 

STEPHAN; 

KLASSEN, 

ROBERT D. 

 

2006 

 

292 

 

7 

Defining And Developing Measures Of Lean 

Production 

SHAH, R.; 

WARD, P. 

T. 

 

2007 

 

283 

 

8 

Learning To Evolve - A Review Of 

Contemporary Lean Thinking 

HINES, P.; 

HOLWE, 

M.; RICH, 

N. 

 

2004 

 

251 

 

9 

Triumph Of The Lean Production System KRAFCIK, 

J.F. 

 

1988 

 

231 

 

10 

Lean And Green? An Empirical Examination Of 

The Relationship Between Lean Production And 

Environmental Performance 

KING, A.A; 

LENOX, 

M.J. 

 

2001 

 

229 

Fonte: Elaborado pelos autores com as informações extraída da Web of Science 

 

O próximo item a ser analisado nesta pesquisa diz respeito às origens das publicações. 

Na Figura 4 são apresentados os cinco principais países que mais publicam sobre o tema 

Produção Enxuta.   

No ranking geral EUA, Inglaterra e Índia ocupam respectivamente as primeiras posições. O 

Brasil ocupa a 7º posição (3,9%), ficando atrás somente da Suécia.  

 

Figura 4 - Origens das publicações sobre Produção Enxuta no período de 1989 a 2016 
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 Fonte: Elaborado pelos autores com as informações extraída da Web of Science 

 

Na sequência, serão analisadas as origens das universidades que mais publicam sobre o tema. 

Observa-se na Figura 5 a predominância das Universidades do Reino Unido na análise.  

 

 

 

 

 

Figura 5 - Universidades que mais Publicam sobre Produção Enxuta 

 

Fonte: Elaborado pelos autores com as informações extraída da Web of Science 

 

Na sequência é possível observar na Tabela 1 o ranking dos títulos das fontes obtidas a partir 

da 3º seleção do Quadro 2. 
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Tabela 1 - Ranking dos títulos das fontes 

Ranking  Campo: Títulos da fonte ISSN

Estrato - 

Engenharias 

III

 Contagem do 

registro

1 International Journal of Production Research 1366-588X B1 13%

2
International Journal of Operations & Production 

Management 
0144-3577 B1 8%

3 International Journal of Production Economics 0925-5273 A1 6%

4 Production Planning & Control 1366-5871 B1 5%

5
International Journal of Advanced Manufacturing 

Technology 
1433-3015 B1 4%

6 Assembly Automation 0144-5154 * 2%

7 Journal of Manufacturing Technology Management 
1741-038X

B3 2%

8 Total Quality Management & Business Excellence 
1478-3371

* 2%

9 Journal of Operations Management 
0272-6963

* 2%

10 Supply Chain Management an International Journal 
1359-8546

* 2%

TOTAL 46%  

Fonte: Adaptação das informações extraídas da Web of Science e Qualis Capes – Avaliação dos Periódicos 2015 

OBS.: * não foi encontrada a informação na Qualis Capes 

 

 

 

Ressalta ainda que a distribuição dos periódicos avaliados em 2015 no Qualis das Engenharias 

III pode ser visualizada na Figura 6. Isso justifica que a maioria dos periódicos publicados se 

encontram classificados com B2. 

 

Figura 6 – Distribuição dos periódicos do Qualis das Engenharias III 
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Fonte:https://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacaotrienal/Docs_de_area/qualis/engenharias_iii.

pdf 

 

5. Considerações Finais 

 

Os resultados da pesquisa apontam aumento gradual no número de registro de publicações 

sobre o tema Produção Enxuta. Porém, observou que são poucos especialistas nas áreas de 

engenharia e administração que pesquisam sobre o tema.  E depois de analisado todos os 

resultados da pesquisa pode-se concluir que Produção Enxuta é um tema atual, presente nas 

principais universidades e com alta possibilidade de publicações em periódicos renomados da 

Europa e dos EUA.  

 

REFERÊNCIAS 

ABDULMALEK, F. A.; RAJGOPAL, J.  Analyzing the benefits of lean manufacturing and value stream 

mapping via simulation: A process sector case study. Int. J. Production Economics 107, p.223–236, 2007. 

 

ALVES, A.C.; DINIS-CARVALHO, J. D.; SOUSA, R.M. Lean production as promoter of thinkers to achieve 

companies’ agility. The Learning Organization, vol. 19 nº 3, pp. 219-237, 2012. 

 

COOPER, D.R.; SCHINDLER, P.S. Métodos de pesquisa em Administração. 10 ed. Porto Alegre: Bookman, 

2011. 762 p. 

 

HAQUE, B. AND MOORE, M.J. Measures of performance for lean product introduction in the aerospace 

industry, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part B-Journal of Engineering 

Manufacture, Vol. 218 No. 10, pp. 1387-1398, 2004. 

 

HOPP,W.P.; SPEARMAN, M.L. To pull or not to pull: what is the question?. Manufacturing and Service 

Operations Management, vol. 6 nº 2, pp. 133-148, 2004. 

 

LIKER, J. The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer. New York: 

McGraw-Hill, 2004. 

 

OHNO, T. O sistema Toyota de produção: além da produção em larga escala. Porto Alegre: Bookman, 1997. 

 



 

XXXVIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
 “A Engenharia de Produção e suas contribuições para o desenvolvimento do Brasil” 

Maceió, Alagoas, Brasil, 16 a 19 de outubro de 2018. 
. 
 
 

 

 

 

13 

PETTERSEN, J.  Defining lean production: some conceptual and practical issues.  The TQM Journal, v. 21, n. 

2, pp. 127-142, 2009. 

SHAH, Rachna; WARD, Peter T. Defining and developing measures of lean production. Journal of Operations 

Management 25, 785–805, 2007. 

 

SHAH, Rachna; WARD, Peter T. Lean manufacturing: context, practice bundles, and performance. Journal of 

Operations Management 21, 129–149, 2003. 

 

SINGH, R. Lean manufacturing: changing paradigms in product manufacturing, design &supply, 1998. The 

Third International Conference on Quality Management. Disponível: 

<www.qmconf.com/Docs/singh98.pdf>. Acessado em: 21 de março de 2016.  

 

STORCH, R.L. AND LIM, S. Improving flow to achieve lean manufacturing in shipbuilding. Production 

Planning & Control, Vol. 10 No. 2, pp. 127-137, 1999. 

 

WOMACK, J. P.; JONES, D. T., A mentalidade enxuta nas empresas. 5 ed. Rio de Janeiro: Campus, 1998. 

 

WOMACK, J.P.;  JONES, D.T. From lean production to the lean enterprise, Harvard Business Review, Vol. 72 

No. 2, pp. 93-103, 1994. 

 

WOMACK, J.P.; JONES, D.T.; ROOS, D. The Machine that changed the world. Raeson Associates, New 

York, 1990. 

 


