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Objetivo do evento

O evento discutiu como as operações e cadeias de suprimentos
podem implementar filosofias enxutas e ágeis para enfrentar ambientes
mais incertos de forma eficiente. Assim, foram debatidos os desafios e
oportunidades da implementação destas filosofias no contexto real e os
aprendizados obtidos no  Mestrado Profissional – Linha de Supply Chain.

Participantes

Palestrantes:
Priscila Palhares Mendes - Vice Presidente de Excelência Operacional para
a América Latina - Brinks Segurança e Transporte de Valores
Fernando Toshio Ideyama - Coordenador de projetos de auditoria
Itau-Unibanco

Moderação:
Priscila Miguel - Coordenadora da Linha de Pesquisa Supply Chain do
Mestrado Profissional em Gestão para Competitividade, Coordenadora
Adjunta do FGVCelog, Professora do Departamento de Operações – POI –
FGV EAESP
Luiz Carlos Di Serio - Professor do Mestrado Profissional – Linha de Supply
Chain e Professor do Departamento de Operações – POI – FGV EAESP

Principais pontos abordados

Antes o modelo utilizado pelos americanos era baseado na previsão
de demanda, empurrando o estoque para o mercado. Já os japoneses
começaram a focar mais na qualidade, trazendo a visão de valor do cliente
para dentro das empresas. Assim, tendo investido na qualidade do serviço
ou produto, puderam ter o benefício dos prazos e ciclos curtos,
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contribuindo ainda mais como um fator de competitividade. Depois, as
empresas perceberam a diferença que a rapidez dos processos faz na
competitividade, provocando o surgimento de empresas como Sedex e
Amazon.

Modelo Lean

O modelo Lean leva em consideração o que é a definição de valor
para o cliente. Assim, é preciso analisar todas as etapas dos processos
dentro das empresas para avaliar o que realmente está ou não agregando
valor para o cliente. Essa metodologia trabalha com a melhora contínua,
em que há um salto de melhora, seguido por um gasto de energia para
que os processos sejam padronizados, antes da próxima melhora, já que se
há inovações atrás de inovações, não é possível captar o seu valor. Dessa
maneira, as demandas e necessidades são administradas juntamente com
os clientes, ajustando-as ao longo do processo, ganhando maior eficiência.

Para a implementação da metodologia Lean é preciso que haja uma
capacitação dos funcionários, para que o mindset de todos esteja alinhado
com a busca do valor do cliente para uma maior eficiência. Dessa forma, a
cultura organizacional desempenha papel fundamental no sucesso do uso
dessa metodologia, já que é necessário que os funcionários estejam
engajados e acreditem no potencial desse modelo.

Ademais, é preciso entender que clientes diferentes têm demandas
distintas e,portanto, enxergam valor de maneiras diferentes também. Esse
mesmo raciocínio vale para a implementação da metodologia em questão
em outros países, pois alguns fatores devem ser considerados como a
cultura local, nível de engajamento dos funcionários ou até as diferentes
tecnologias disponíveis. Assim, é preciso adequar o modelo a todas essas
variáveis, mas sempre colocando o valor percebido pelo cliente em
primeiro plano.

Realidade na pandemia

- Durante a pandemia, mesmo com muitas discussões sobre a
eficiência do modelo Lean, foi possível identificar que muitas

3



pequenas-médias empresas se adequaram ao modelo rapidamente
e sem consciência disso.

- A necessidade de uma relação de parceria com os fornecedores se
mostrou evidente, já que só a transação de compra e venda é
insuficiente para a competitividade e para momentos conturbados
como a pandemia.

- Antes da pandemia, podia ser observado que havia uma perda na
eficiência com deslocamento de prédios para realização de reuniões,
fator atenuado durante esse período.

Principais conclusões
O evento buscou, através de uma troca de experiências entre

profissionais e acadêmicos do mercado, discutir os benefícios e
dificuldades da implementação do modelo Lean nas empresas, trazendo
exemplos reais sobre os resultados da metodologia em empresas como
Brics e Itaú.
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