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Resumo: Este artigo tem como objetivo descrever a utilização de uma metodologia que 
privilegia a participação dos envolvidos na redefinição de processos em uma empresa imersa 
em um ambiente de mudança. É argumentado que a utilização desse método reduz o esforço 
de implementação do novo processo e, concomitantemente, colabora com a redução do tempo 
de implementação das mudanças. Isso acontece uma vez que a metodologia consegue 
preencher parte da lacuna deixada pela incerteza dos processos de mudança e coloca os 
envolvidos mais próximos do problema. Sentindo-se parte do processo de mudança, as 
pessoas contribuem de forma mais efetiva e positiva. A evidência empírica foi a aplicação da 
metodologia na redefinição de um processo de montagem de locomotivas. 
Palavras chave: Gestão da Mudança; Processo; Autonomia de Equipes. 

1 Introdução 

A implementação de processos tem um papel crucial no desenvolvimento eficiente de 
atividades produtivas. Desde Frederick W. Taylor até “6-sigma”, passando por “reengenharia 
de processos” e pelas “técnicas japonesas” de produção (i.e. TQM, 5S, CCQ, TPM, JIT, 
layout celular), todos os modelos/teorias enfatizam a necessidade de (re)definir processos 
(organizacionais e produtivos) - tanto quanto possível - com a finalidade de atingir metas 
operacionais. Essa definição, geralmente é realizada com base na minimização (ou 
eliminação) de fatores - tanto externos (como por exemplo, mudança na qualidade da matéria 
prima) como internos (falta de trabalhadores com as qualificações e experiência necessária 
para realizar tarefas específicas de forma adequada) - que perturbem o normal 
desenvolvimento de atividades, e na otimização e fixação do conjunto de atividades que 
constituem o “processo”. 
O problema então não é determinar o conteúdo do processo (o que fazer) já que existem 
muitas “técnicas” para “padronizar” ou aperfeiçoar processos. O problema principal é (como 
fazer) para que as pessoas que estão relacionadas com esses processos efetivamente 
participem da mudança, e durante a fase de implementação e consolidação, executem 
procedimentos e regras que definem como deve ser realizado determinado conjunto de 
atividades. Ainda, as técnicas tradicionais para melhoria/otimização de processos segundo 
Hammer (1996) assumem implicitamente que após o processo definido, automaticamente as 
pessoas irão utilizá-las para realizar as suas atividades do dia-a-dia. Aqui reside o problema, 
já que a definição do processo não está relacionada com as atitudes, formas de pensar e 
comportamento das pessoas. São estes últimos elementos que determinam o grau com que as 
normas e padrões definidos pelo “processo” serão seguidos.  
O presente artigo apresenta uma solução alternativa para este problema. Através da aplicação 
de uma metodologia que privilegia a participação dos envolvidos os dois objetivos são 
atingidos: definição do processo e “convencimento” das pessoas envolvidas da necessidade de 
utilizar “corretamente” as normas/regras/procedimentos embutidos no novo processo. Isto é 
realizado através da utilização de uma metodologia, e ilustrado com a elaboração e 
implementação de um novo processo em uma indústria do setor ferroviário. 
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Em uma primeira etapa busca-se descrever o que a teoria diz a respeito do desenvolvimento e 
implementação dos processos de mudanças propriamente dito. Na segunda seção apresenta-se 
o problema de pesquisa e na etapa três será descrita a aplicação do método, abordando passo a 
passo à redefinição do processo de um setor da produção da empresa estudada. Nas 
conclusões esperam-se discutir pontos positivos e negativos da utilização da metodologia na 
redefinição de um processo.  

2 Marco Teórico 

2.1 Desenvolvimento e Implementação de Processos 

Processo é um conjunto de atividades agrupadas de forma “lógica” com a finalidade de gerar 
um (sub)produto ou serviço. A definição de processos visa não somente a minimização ou 
eliminação de desperdícios, ou a minimização de informações necessárias para a realização 
das atividades que compõem o processo, mas principalmente a minimização da necessidade 
de coordenação para a realização desse conjunto de atividades (GALBRAITH, 1995).  
A literatura convencional sobre “processos” limita-se a apresentar métodos e técnicas para 
melhoria/otimização de processos organizacionais e operacionais conforme Hammer e 
Stanton (1995). Essa literatura implicitamente assume que a organização possui produtos e 
processos produtivos (e organizacionais) estáveis, os quais segundo Hayes (2002) podem ser 
facilmente “controlados” utilizando ferramentas tradicionais de melhoria como PDCA. Mas, 
no contexto atual de novas regras de comercio internacional, novas tecnologias e novas 
formas organizacionais que resultam em novos produtos, processos produtivos e concorrentes, 
a definição e implementação de processos é cada vez mais difícil. 
Uma vez desenvolvidos, a implementação de novos processos ou a melhoria dos processos 
existentes não é algo fácil. Segundo March (1994) essa implementação é difícil porque a 
decisão de seguir ou não as normas/regras embutidas nos processos é uma questão de escolha 
pessoal e não “determinada” contratualmente; (i) as pessoas que devem trabalhar segundo os 
procedimentos/normas definidos pelo “processo”, não necessariamente vão atuar de forma 
“racional” e seguir os procedimentos/normas fornecidos; (ii) as pessoas que realizam as 
atividades incluídas no processo, são influenciadas por aspectos subjetivos e atitudes tais 
como a congruência entre os resultados obtidos e suas aspirações (profissionais, psicológicas) 
pessoais e o reconhecimento dos pares; (iii) aspectos políticos embutidos no desenvolvimento 
e aplicação do processo. Tudo isto está relacionado com a história da empresa, as regras não 
escritas, práticas reais de punição e recompensa, além de como o significado das ações e não-
ações, é interpretada, moldada e manipulada (CLARK, 2003; MARCH et.al., 2000; WEICK, 
2001). 

2.2 O Processo de Mudança 

A implementação de novo processo ou a melhoria de processos existentes pode ser entendida 
e analisada a partir da literatura sobre processos de implementação e mudança. O conceito de 
processo de implementação pode ser mais bem compreendido se desdobrado em três aspectos 
(Pettigrew e Whipp, 1992): (i) Contexto da mudança: (e.g. taxa de desemprego, grau de 
atividade econômica do setor, valor real dos salários, leis trabalhistas, entre outros); (ii ) 
Conteúdo da mudança: Refere-se ao equipamento, máquina, conceito ou método a 
implementar. Pode ser hard (e.g. equipamento especifico com funções e parâmetros 
claramente definidos), ou soft, (e.g. o conceito de estrutura organizacional “matricial”) e; 
(iii )Processo da mudança: Tipo de liderança utilizado (de “participativo” até “autocrático”) e 
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a velocidade da mudança (de incremental – somente em partes localizadas da empresa – até 
radical – por toda a empresa) (DUNPHY, 1994).   
Processos de mudança com conteúdo soft (tal como o conceito melhoria de processos) em 
ambientes organizacionais dinâmicos são difíceis de serem administrados porque fatores 
intangíveis – tais como premissas, valores, visões do mundo e relações de poder - são pouco 
compreendidos em situações de alta instabilidade organizacional. Poder, política e mudança 
organizacional estão diretamente relacionados. Mudança gera incerteza e ambigüidade. 
Pessoas imaginam como seu trabalho vai mudar, como a carga de trabalho vai mudar e se o 
relacionamento com colegas vai ser melhorado ou prejudicado. Em condições de alta 
incerteza, quando as decisões não são estruturadas ou “não-programáveis”, as escolhas / 
decisões chaves são resolvidas por meios políticos. Isto porque os argumentos racionais e a 
evidência empírica são fracos devido às incertezas que cercam essas decisões, ou porque 
“razão” e “fatos” não são coerentes (BUCHANAN E BADHAM, 2000).  
Processos de mudança hard são mais fáceis de administrar em virtude que, normalmente, o 
conteúdo da mudança é claramente definido: os inputs (e.g. matérias primas, informação, 
ações humanas), os outputs (e.g. produtos/serviços em processo, informação) e os meios (e.g. 
equipamento, sistema informático, pessoas com capacidade e competência bem determinada) 
são perfeitamente conhecidos. Isto gera pouca ou mínima mudança nos comportamento das 
pessoas, nas relações hierárquicas e de poder, na carga de trabalho e no relacionamento 
interpessoal. Então, pouca resistência à mudança acontecerá (MCCALMANN AND 
PATTON, 1992). 
Geralmente, empresas de manufatura estão orientadas para aspectos hard, porém aspectos soft 
são cruciais para explicar variabilidade operacional e sucesso (ou fracasso) na performance do 
negócio segundo Samson e Whybark (1998), Kaufman (1992) e Guzman (2003). No caso de 
implementação de um novo processo, isto parece ser mais verídico já que as definições de 
processos trazem tanto a parcela soft quanto a hard. Conseqüentemente faz-se necessário uma 
abordagem não somente através de aspectos quantitativos como também qualitativos. 
Segundo Buchanan e Badham (2000), Samson e Whybark (1998), Akkermans e Aken (1991) 
e Beer (2001) esses aspectos incluem a estratégia da empresa. Citando os aspectos humanos 
(i.e. comportamento, o porquê as pessoas trabalham e como são motivadas e comprometidas), 
aspectos políticos (quem ganha e quem perda e o que se ganha e o que se perde), aspectos 
organizacionais (e.g. comunicação inter funcional, representação, envolvimento), valores e 
cultura da companhia, mecanismos de coordenação intra e inter empresas, aspectos cognitivos 
(e.g. linguagem comum, conhecimento), estrutura organizacional; e entendimento da 
importância em fazer os conceitos congruentes com aspectos operacionais hard. Quanto mais 
hard o conteúdo da mudança, mais fácil o processo de implementação e vice-versa, conforme 
McCalmann and Patton (1992). Berr e Nohria (2000) sugerem que, na realidade, os processos 
de mudança têm muito das duas abordagens. Então, se faz necessário integrar essas 
abordagens divergentes através de uma análise de trade-offs e considerando, 
simultaneamente, o valor e a importância dos fatores políticos que permeiam os processos de 
negociação, colaboração e “administração” de conflitos que acontecem em todo processo de 
mudança. 

3 Problema de pesquisa 

O problema de pesquisa estudado neste artigo ocorre em uma empresa do setor ferroviário 
que faz parte de um grupo de empresas de uma multinacional americana e está presente no 
mercado brasileiro a mais de trinta anos. Nos últimos dois anos, em decorrência de uma 
crescente demanda de locomotivas novas se fez necessária à reestruturação da organização. É 
relevante ressaltar que o mercado em que a empresa atua está em franco crescimento e 
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demanda velocidade no atendimento dos clientes, pelo fato da competição ser global e 
envolver outras empresas de classe mundial. No ano de 2005 existia uma demanda de seis 
locomotivas novas ao ano, já em 2006 este número chega á 18 máquinas e a previsão para 
2007 é que a demanda do mercado exterior chegue a 35 locomotivas (a capacidade atual da 
fábrica é de 30 locomotivas ao ano). 
Frente a uma crescente demanda ditada pelo mercado que a empresa está inserida, sua alta 
administração iniciou um processo de reestruturação da fábrica para propiciar o crescimento 
de sua capacidade de produção. Um setor para desenvolvimento e melhorias na área de 
produção foi criado, ficando responsável pelo mapeamento e condução das iniciativas para 
desenvolvimento da produção. 
A empresa em estudo possui um tipo de manufatura que se aproxima do modelo de layout por 
processo, onde o volume de produção é baixo e a variedade alta, resultando em produtos 
bastante customizados. Este tipo de arranjo garante a empresa uma melhor utilização de suas 
máquinas e melhor adaptação a sua demanda sazonal. Através de entrevistas semi-
estruturadas e observação percebeu-se por outro lado que este tipo de arranjo acaba 
demandando considerável acumulação de material estocado em processo e ainda torna a 
programação da produção bastante complexa devido a customização dos produtos 
processados e suas exigências particulares. Observa-se também uma constante falta de 
sincronismo entre as áreas da produção e é comum setores de trabalho apresentarem 
desempenho muito discrepantes. 
A partir destas evidências, foi dado início a um estudo por parte da equipe de reestruturação 
da fábrica com o intuito de desenvolver os processos da produção a fim de torná-los mais 
eficientes. Em um trabalho conjunto da equipe de reestruturação e do setor de Planejamento e 
Controle de Produção (PCP) foi analisada a eficiência dos setores produtivos quanto ao 
quesito “prazo de entrega”. Foram analisados os setores de Elétrica de Locomotivas, 
Conjuntos Mecânicos, Motores Elétricos, Pneumática, Pintura, Caldeiraria e Motores Diesel. 
A tabela 01 apresentada a seguir representa a performance dos setores citados quanto ao 
quesito “prazo de entrega”. Para fins de esclarecimento considera-se como prazo de entrega a 
data estabelecida pelo PCP para conclusão de cada equipamento planejado. 

TABELA 1 – Atraso médio em dias  no prazo de entrega dos setores de uma fábrica de locomotivas 
Item Setor Média de atraso (em dias)

1 Elétrica de Locomotivas 2
2 Conjuntos Mecânicos 1
3 Motores Elétricos 1
4 Pneumática 0
5 Pintura 0
6 Caldeiraria 1
7 Motores Diesel. 4  

Fonte: Empresa estudada. 

Os dados apresentados acima foram coletados em um período de 60 dias e levou em 
consideração a diferença entre as datas previstas para término de cada equipamento planejado 
pelo PCP e a data de entrega efetiva. De todos os setores analisados o setor que apresentou a 
maior variação entre as datas planejadas e efetivas foi o setor de Motores Diesel. O tempo 
total em dias para montagem de um motor diesel de uma locomotiva (que consiste em sua 
preparação, montagem e testes) é de 12 dias. No período avaliado este ciclo chegou a até 18 
dias, mantendo no final dos dois meses analisados a média de 1 motor montado a cada 16 dias 
(o que justifica a média de atraso na entrega de 4 dias desse setor) . Com o objetivo de acertar 
o tempo de ciclo da montagem de motores e promover a readequação do setor, um estudo para 
readequação do processo foi demandado pela equipe de reestruturação da fábrica e este segue 
relatado em seguida. 
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4 Metodologia 

Para colocar em prática a proposta de readequação do processo uma metodologia 
desenvolvida pela própria empresa será utilizada neste estudo. O método chama-se 
“Planejamento e Ação” e tem como principal característica permitir que as pessoas envolvidas 
na mudança participem das definições e melhorias a serem implementadas. Pode-se resumir 
esse conjunto metodológico em uma dinâmica de grupo que consiste em conduzir uma equipe 
formada por pessoas de diferentes funções e níveis hierárquicos examinando um processo 
específico. As atividades do processo são simuladas pela(s) pessoa(s) que realmente fazem o 
serviço. Os demais participantes realizam uma análise crítica dessas atividades em cada uma 
das etapas. Perguntas específicas são realizadas pela equipe mediadora buscando-se a 
extração de idéias e sugestões dos envolvidos. A partir das discussões, são construídos planos 
de ação onde as responsabilidades e metas são distribuídas entre os membros do grupo. Neste 
artigo sustenta-se que a metodologia “Planejamento e Ação” favorece a gestão dos processos 
de mudança. Isto é mostrado por meio da aplicação da metodologia na seguinte seção. 
Em meio a um ambiente de mudança, buscou-se a utilização do método, priorizando a 
integração dos níveis de operação da fábrica e os níveis táticos, com o objetivo de realizar as 
mudanças com o consenso do grupo. A aplicação do método ocorreu em 21 dias, com 
dedicação de quatro horas diárias de toda equipe e dos pesquisadores. Descreve-se a partir 
deste ponto a aplicação da metodologia em sete passos e como aconteceu cada etapa. 

a) Definição do setor onde a metodologia será aplicada: O setor onde foi aplicada a 
metodologia foi previamente determinado pela equipe responsável pelo programa de 
reestruturação da fábrica. Planejou-se a partir desta demanda a redefinição de um 
processo; 

b) Nivelamento com a administração da Fábrica: Inicialmente o supervisor do setor 
envolvido foi apresentado ao método, como também os facilitadores envolvidos na 
reestruturação do processo. A partir do pleno entendimento do estudo e de que forma este 
seria aplicada discutiu-se a formação das equipes de trabalho; 

c) Formação da Equipe: A equipe foi definida a partir da indicação do supervisor do setor 
envolvido e da sugestão dos pesquisadores da Faculdade Pitágoras. A equipe contou desde 
sua criação com 35 membros (14 mecânicos, sete ajudantes de produção, três ajustadores 
mecânicos, três analistas de processo – estes da equipe de reestruturação da fábrica, os três 
pesquisadores da faculdade Pitágoras e cinco membros da equipe de manutenção), 
posicionados em diferentes níveis da hierarquia da empresa e em diferentes funções; 

d) Sessão 1 – Discussão do processo atual: Na primeira sessão através da construção de uma 
maquete em isopor, foi mapeado o processo atual identificando suas entradas, saídas, 
pessoas envolvidas, alocação de equipamentos, ferramentas e os insumos necessários. 
Com a maquete construída, perguntas do tipo “Se este equipamento não estivesse 
posicionado neste local o que mudaria no processo?” ou “Quantas pessoas na prática 
realizam este serviço?” foram direcionadas aos funcionários. Estes questionamentos 
permitiram aos envolvidos enxergar de forma diferente situações rotineiras em seu 
trabalho. Depois de discutidas várias formas de disposição para o processo em estudo uma 
nova discussão para efetivação das idéias foi realizada. Durante a sessão 1 e 2 a entonação 
de voz e o vocabulário utilizado pelos mediadores devem ser primordialmente 
considerados, evitando constrangimentos ou reações negativas dos participantes; 

e) Sessão 2 – A definição do novo processo: A partir das sugestões e limitações levantadas 
pelos próprios funcionários um novo processo começou a ser definido. A equipe 
mediadora neste momento deve utilizar o máximo de informação possível e precisa 
algumas vezes direcionar as discussões do grupo para que os funcionários mais tímidos ou 
posicionados em níveis inferiores na hierarquia da empresa sejam ouvidos. Para isto a 
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equipe, em alguns momentos da discussão, determinou que as idéias deveriam ser escritas 
em pedaços de papel e votadas pelo grupo em um momento seguinte. Após três dias de 
discussão foi determinado o processo ideal para o novo setor. Este contava com um novo 
layout, um novo fluxo para alimentação de matéria prima e tarefas e responsabilidades 
definidas por equipe de trabalho; 

f) Sessão 3 – Elaboração do Plano de Ação: Com o novo processo estabelecido determinou-
se um plano para implementar as ações demandadas. A partir deste ponto a equipe foi 
dividida em sete grupos de cinco elementos, cada qual recebendo de 3 a 4 ações; 

g) Execução das tarefas e acompanhamento: Com os objetivos e prazos definidos cada 
equipe buscou realizar suas tarefas atentando ao que havia sido definido em conjunto 
anteriormente. Esta etapa, precisa ser cuidadosamente acompanhada pela equipe 
mediadora. Durante a implementação das tarefas surgiram alguns conflitos entre os 
funcionários que aderiram as mudanças propostas e os funcionários mais resistentes. Esta 
situação só foi observada neste momento e foi constatado que a resistência à mudança 
vinha principalmente dos funcionários com maior tempo de empresa. Das 26 tarefas 
determinadas, três não foram executadas dentro do prazo inicialmente estabelecido e dois 
foram abortadas devido à complexidade de sua execução ou por falta de recursos 
financeiros.  

5 Resultados e Análises 

A aplicação da metodologia “Planejamento e Ação” obteve, dentre outros, os seguintes 
resultados: 

a) Estruturais: (i) Aquisição de ferramentas necessárias ao processo, que antes não haviam 
sido adquiridas devido a não apresentação da necessidade frente à administração da 
fábrica; (ii) Disponibilização de um terminal de computador para consulta de desenhos e 
manuais disponibilizados pela matriz; 

b) Operacionais e Organizacionais: (i) Implementação do programa Tutor – Este programa 
determina que à medida que novos funcionários sejam admitidos para trabalhar no novo 
setor, estes tenham o acompanhamento de um funcionário experiente, elegido pelo próprio 
grupo, durante as quatro primeiras semanas de trabalho. (ii) Balanceamento do tempo de 
execução das tarefas – cada etapa do novo fluxo definido foi dimensionada, desta forma o 
número de funcionários em cada estação de trabalho e a velocidade de reabastecimento de 
matéria prima era ordenado de forma a permitir que cada etapa tivesse tempos de 
execução aproximados, minimizando assim a formação de gargalos ou filas; (iii) Ajuste 
do templo de ciclo das tarefas no novo layout - O ciclo de montagem a partir das 
intervenções realizadas foi ajustado a 12 dias conforme era prescrito pela equipe de PCP; 

c) Sociais: (i) Maior integração entre as equipes de trabalho, motivando a participação dos 
funcionários posicionados em níveis inferiores na hierarquia da organização; (ii) 
Aprendizado do método para aplicações futuras; (iii) Sensibilização da alta administração 
da empresa no provimento de recursos para novas iniciativas utilizando o método. 

Em processos de mudança são comuns sentimentos de incerteza e insegurança. A aplicação da 
metodologia utilizada neste trabalho veio com o propósito de minimizar este impacto. Quando 
foi proposta a formação de equipes envolvendo justamente os afetados com o processo de 
mudança, foi estabelecido como premissa básica que as melhorias e modificações a serem 
realizadas seriam definidas quase que integralmente pelos operários. Isso permitiu “quebrar” 
parte da resistência dos envolvidos nas mudanças. Esta pode ser citada então como a principal 
contribuição do método nas alterações de processo, devido sua capacidade de integrar e 
envolver os funcionários desde a tomada de decisão até sua implementação. 
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Apesar de todo direcionamento provido pela metodologia, algumas lacunas ainda ficam 
descobertas, principalmente as com maior dependência do fator humano. Nem todas as 
recomendações realizadas aos participantes durante o processo de implementação são 
realizadas na prática. Esta dependência do homem para o bom andamento do projeto deve ser 
primordialmente considerada e levada em consideração para novas aplicações. 

6 Conclusões 

O presente artigo teve como objetivo principal identificar a contribuição dada pela 
metodologia “Planejamento e Ação” ao processo de mudança em um setor de uma fábrica de 
locomotivas. Para isto foi realizada a aplicação da metodologia, onde se procurou evidenciar 
como foi aplicado o método e as contribuições que este trouxe. Segundo Buchanan e Badham 
(2000) em situações que geram sentimentos de incerteza, típicos em uma ambiente de 
mudança, argumentos racionais e evidências empíricas são fracos. O método então, devido 
seu caráter participativo, consegue preencher parte da lacuna deixada pela incerteza e traz o 
colaborador para mais próximo do problema. O operário sentindo-se parte do processo de 
mudança contribui de forma mais efetiva e positiva. 
Outra importante contribuição do método é a possibilidade de externalização/socialização do 
conhecimento tácito, através da documentação das idéias dos envolvidos. Cada sugestão 
mencionada por um operário era facilmente assimilada pelo grupo. Como cada reunião 
realizada resultava em uma documentação utilizada pelos colaboradores, suas palavras eram 
registradas e ganhavam um caráter explícito. 
Um terceiro ponto que deve ser ressaltado é o convencimento e comprometimento que a 
metodologia cria nos envolvidos. A resistência às mudanças diminuía a cada novo encontro 
da equipe, e as idéias eram aceitas mais rapidamente e aplicadas pelo grupo. Desta forma foi 
mais fácil adequar o fluxo ao prazo de 12 dias. 
Alguns pontos, no entanto não são totalmente favoráveis para a operacionalização dos 
processos de mudança. O método, apesar de nortear os envolvidos na seqüência das etapas de 
alteração de um processo, depende quase que integralmente do ser humano, para 
implementação e efetivação das mudanças necessárias. Desta forma, algumas das ações foram 
parcialmente implementadas ou tiveram sua característica original alterada devido à 
“resistência” de alguns funcionários. Esta resistência foi observada principalmente em 
funcionários mais experientes e pode ser exemplificada na não aceitação de uma mudança que 
foi definida anteriormente pelo grupo. 
Uma segunda observação deve ser realizada quanto à duração de aplicação do projeto. 
Normalmente é complicado predizer o tempo de duração de cada etapa de um projeto deste 
tipo, e isto acabou provocando uma certa “correria” na implementação de algumas ações. O 
curto prazo para conclusão do projeto gerou pontos de conflitos entre os envolvidos, além de 
prejudicar a medição da eficiência do método. 
Em conclusão, pode-se afirmar que fatores de natureza intangível e por tanto difíceis de 
descrever, expressar e/ou relacionados a valores ou normas não escritas parecem ser 
fundamentais para entender as raízes que propiciaram os erros e acertos cometidos durante a 
etapa de implementação. Esta foi a segunda vez que a empresa utilizou o método e é 
necessário ainda que novas aplicações da metodologia sejam realizadas. A contribuição 
trazida pela metodologia, apesar de ainda não estar completamente amadurecida, é 
plenamente reconhecida e sustentada pela empresa. Sua aplicação ajuda a compreender e 
modificar modelos de produção com alto grau de abstração, facilitando o entendimento de 
questões intangíveis e de difícil mensuração crucialmente necessários. 
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