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“

Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e
me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei
dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.”
									2 Crônicas 7:14
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#ME N SAGEMCE O

Alvaro Ghedin - ceo@agpr5.com

GEMBA WALK:
Onde as coisas acontecem
Presenciei muitas vezes problemas se repetirem ou reincidirem após a
realização de uma “ação corretiva” implementada.
As aspas são propositais, pois em se
tratando de ação corretiva verdadeira, o
problema não deveria ocorrer novamente,
concordam? No entanto isso ocorre na
vida real, porque aquilo que chamaram
de Ação Corretiva, na realidade não é!
Eu chamo isso de loucura, pois não se
pode esperar resultados diferentes se
você continuar fazendo a mesma coisa
repetidas vezes.
Por quê? Porque você não pode esperar
resultados diferentes de sua equipe
sentado na cadeira de sua sala e apenas
participando de reuniões de KPIs. Em
vez disso, é necessário levantar-se de
sua confortável cadeira e ir até o local
de trabalho, onde as atividades estão
acontecendo e contemplar com seus
próprios olhos, onde verdadeiro trabalho
está sendo realizado. Em outras palavras
você precisa fazer a “caminhada Gemba”
– ou Gemba Walk. O Gemba Walk
é uma parte essencial da filosofia de
gestão Lean Manufacturing. Seu objetivo
inicial é permitir que os gerentes e líderes
observem o processo de trabalho real, se
envolvam com os funcionários, adquiram
conhecimentos sobre o processo de
trabalho e explorem as oportunidades de
melhoria contínua.
Mas o que realmente é o Gemba Walk?
O termo “gemba” vem do japonês e
significa “o lugar real”. Na gestão Lean
Manufacturing, “gemba” é o lugar mais
importante para uma equipe, pois é o
lugar onde ocorre o verdadeiro trabalho.
Aqui vou chamar simplesmente de
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Gemba, tudo bem? Então tá.
Vamos facilitar, no caso de equipes
de futebol, o Gemba é o campo. Para
bandas de música, o Gemba é o estúdio
de gravação ou o palco de shows. Para
as equipes de Fórmula 1, o Gemba é
onde quer que o carro esteja. Para os
fabricantes, é o chão de fábrica e assim
por diante. Em outras palavras, é onde o
verdadeiro trabalho acontece, para que
você possa observá-lo e analisá-lo.
O Gemba Walk é um conceito desenvolvido
por Taiichi Ohno, considerado por muitos,
o pai da produção Just-in-time.
Ao desenvolver tal conceito, Mr. Ohno
oferece uma oportunidade real para
a alta direção deixarem a sua rotina
diária, e irem observar onde o produto é
fabricado, onde as atividades concretas
acontecem e construir relacionamentos
com os trabalhadores, criando dessa
forma uma confiança mútua.
Os 3 elementos essenciais dessa
ferramenta do Lean Manufacturing
1.
Vá e veja. A principal ideia da
caminhada Gemba é que os CEOs,
diretores, gerentes e líderes em todos
os níveis, façam caminhadas regulares
no local de produção, interajam com os
trabalhadores e identifiquem as atividades
geradoras de desperdícios, bem como as
oportunidades de melhorias.
2.

Pergunte. O objetivo principal de
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uma caminhada Gemba é explorar
o fluxo de valores (VSM) em detalhes
e localizar suas partes problemáticas
através de uma comunicação ativa.
O bom líder sempre está ansioso para
ouvir em vez de falar. Nesta etapa você
pode usar técnicas diferentes, como os
5 porquês (5W), para identificar partes
problemáticas do processo.
3. Respeite as pessoas. Tenha em mente
que uma caminhada Gemba não é uma
“caminhada de chefe”. Apontar os dedos
e culpar as pessoas é exatamente o que
você não deve fazer. Você não está lá para
avaliar e rever os resultados. Você está lá
para colaborar com a equipe e encontrar
problemas juntos. Tente se concentrar em
encontrar os pontos fracos do processo,
não das pessoas.
Os 7 passos do Gemba Walk
Antes de caminhar no chão de fábrica,
você precisa elaborar um plano e seguir
as fases/etapas. O plano deve se basear
em suas metas e objetivos. O que você
quer ver? presenciar? comprovar?
Algumas vezes, esse plano pode variar. Por
exemplo, se você é novo na organização,
seu plano terá uma abordagem diferente,
enquanto que se já tem mais “tempo de
casa”, você já está mais familiarizado
com os processos e seu plano será muito
mais preciso e rico em detalhes. Em
qualquer caso, planeje-se para realizar a
caminhada Gemba. Do contrário, se não
houver um planejamento, essa atividade
tem grandes chances de ser ineficiente, e
será apenas perda de tempo. Vamos aos
7 passos do Gemba Walk.
1. Escolha um tema
Quando você vai para o Gemba, você
precisa escolher um tema. Isso o ajudará
a concentrar todos os seus esforços e a
ser mais eficaz. Existem diferentes temas
que você pode querer explorar, tais como:
produtividade, eficiência de custos,
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segurança e etc. Então, para ser o mais
eficaz possível, você precisará elaborar
uma lista de perguntas (ou checklist) do
que você vai fazer.
A equipe que será observada deve estar
preparada para o que vai acontecer. Todos
os membros da equipe precisam ter um
entendimento claro de que a caminhada
Gemba é um processo comum em que
o destino final é uma melhoria contínua.
Desta forma, os trabalhadores se sentirão
muito mais confortáveis e dispostos a
colaborar. Já observei muitas vezes que
os operadores se sentirem desconfiados
e tensos quando veem a alta direção
circulando nos corredores das linhas de
produção. Por isso a comunicação prévia!
3. Concentre-se no processo, e não nas
pessoas
Você precisa ter em mente que uma
caminhada Gemba não é o momento
certo para avaliar o desempenho de sua
equipe. O objetivo principal é observar,
compreender e melhorar o processo.
Se você se concentrar nas habilidades
pessoais das pessoas, você só enfrentará
uma forte resistência e os operadores se
tornarão menos colaborativos.
4. Esteja onde o fluxo de valor está
Seguir a cadeia de valor (VSM) lhe dará as
melhores oportunidades para identificar
áreas com atividades geradoras de
grandes desperdícios. A eliminação
dessas atividades o ajudará a melhorar
o desempenho geral.
5. Registre suas observações e não dê
sugestões durante a caminhada
Anote tudo o que chama a sua atenção
ou até grave com seu smartphone. Em
alguns casos, você provavelmente estará
tentado a oferecer uma solução imediata,
mas isso seria errado e comprometeria
a finalidade da caminhada. Deixe a
análise para mais tarde. Você será muito
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mais preciso depois de ter todos os fatos
disponíveis. Além disso, a visão geral
pode oferecer oportunidades para usar
ferramentas efetivas de resolução de
problemas, como o ciclo PDCA. Muito
mais eficaz do que uma ação tomada
por impulso ou imediatismo.
6. Um par de olhos extra
Pode ser uma boa ideia convidar um
colega de outro departamento. Alguém
com tarefas diárias totalmente diferentes.
As pessoas que estão menos familiarizadas
com os processos geralmente têm um
novo ponto de vista e fazem perguntas
diferentes das que você nunca faria.
7. Follow-up
Mesmo que você não encontre nada
de significativo durante sua caminhada
Gemba (o que é muito improvável),
você precisa compartilhar com a equipe
o que aprendeu ou viu. Caso contrário,
a equipe só terá a sensação de ter sido
observada. Se você vai tomar medidas
após a caminhada, informe a equipe
sobre as próximas mudanças e por que
elas são necessárias.
O Checklist de Gemba Walk
Como já falei, toda vez que você for
fazer uma caminhada Gemba, você
precisa preparar uma lista de verificação
(Checklist) com antecedência. Esta lista irá
ajudá-lo a manter o foco e a direcionar
seus esforços.
O checklist deve conter perguntas que o
ajudarão a entender o processo que você
vai observar de uma maneira melhor. Suas
perguntas podem variar dependendo do
tema e do propósito de sua caminhada
Gemba.
Aqui estão algumas perguntas básicas de
seu Checklist Gemba Walk:
• Que trabalho você está realizando no
momento?
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• Existe um processo implementado
para esse tipo de trabalho? Uma
padronização?
• Você tem alguma dificuldade, algo a
reclamar do processo implementado?
• Por que esse problema existe (no caso
de haver)?
• Como você pode resolver o problema?
• O que você faz para descobrir a causa
raiz do problema?
• Para quem você reporta a ocorrência
de um certo problema?
Essas questões poderão demandar
tempo quando você vai explorar
diferentes áreas, tais como: resolução
de problemas, inovação, recursos,
ferramentas e etc. Daí a necessidade de
se preparar cuidadosamente uma lista
de verificação com base na área que
você deseja investigar. Portanto, antes
de ir ao Gemba, prepare seu checklist!
Atividades após a caminhada Gemba
Antes de tomar qualquer ação com base
em suas observações feitas no Gemba,
você precisará de algum tempo para
organizar seus pensamentos e suas
anotações.
O feedback é importante, mas o
feedback dado muito cedo pode ter um
efeito devastador. Por isso, antes de fazêlo, você precisa se sentar com o time de
liderança e analisar cuidadosamente
cada situação.
Você pode até convidar alguns dos
operadores que você observou e eu
aconselho que o faça. Por exemplo, os
que lhe deram as informações mais
relevantes. Isso os deixará motivados
e mais receptivos para as próximas
caminhadas.
Use todos os dados que você coletou
como parte de seu processo de melhoria
contínua, também conhecido como
“Círculo Gemba Kaizen”.
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É na reunião realizada após cada
caminhada Gemba que você pode
incluir alguns participantes de diferentes
departamentos. O objetivo principal
disso é ter tantos pontos de vista quanto
possível para tomar a melhor decisão.
Uma decisão que realmente traga
melhorias e agregue valor.

• Identificar problemas e tomar as ações
para alcançar uma melhoria contínua
muito mais rápida;

Uma caminhada pós-Gemba fecha o
loop e mostra respeito às pessoas que
foram observadas ou questionadas. Isso
tornará muito mais fácil e bem sucedida
as próximas caminhadas Gemba que
você irá realizar no futuro.

Enfim, chegamos ao final de nossa
“caminhada Gemba” deste artigo.

Considerações finais
Realizar o Gemba Walk de forma
regular pode trazer algumas vantagens
bastantes
significativas
à
sua
organização, tais como:
• Construir relacionamentos estáveis
com aqueles que realmente fazem o
trabalho e criam valor;

• Estabelecer uma comunicação clara e
transparente das metas e objetivos da sua
organização. Isso resultará em um maior
envolvimento dos funcionários.

Ressalto que o texto acima é uma
somatória de minha vivência no mundo
fabril com os conhecimentos técnicos
da empresa Kanbanize, pela qual tenho
grande respeito e admiração.
Por Francinei Rodrigues
https://www.linkedin.com/pulse/gembawalk-onde-coisas-acontecem-francineirodrigues/?trk=eml-email_series_
follow_newsletter_01-hero-2-image_

# S AL M O S

Laura Casagrande - laura.casagrande@agpr5.com

É

melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes.
Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedaçarei.
Cercaram-me, e tornaram a cercar-me; mas no nome do Senhor eu as despedaçarei.
Cercaram-me como abelhas; porém apagaram-se como o fogo de espinhos; pois no
nome do Senhor as despedaçarei.
Com força me impeliste para me fazeres cair, porém o Senhor me ajudou.
O Senhor é a minha força e o meu cântico; e se fez a minha salvação.
Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação; a destra do Senhor faz proezas.
A destra do Senhor se exalta; a destra do Senhor faz proezas.
Não morrerei, mas viverei; e contarei as obras do Senhor.
O Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte.
Salmos 118:9-18
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#GE STÃ O DEPE SS OA S

# M ARKET INGED ES IGN

Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

Julye Franceli do Amaral - julye.amaral@agpr5.com
Laura Casagrande - laura.casagrande@agpr5.com

Aniversariantes

Datas Comemorativas
Jessica Kieslarck

02/09

Mauricio de S. Accordi

02/09

07/09 - Independência do Brasil (1822)
08/09 - Dia Internacional da Alfabetização
Ramon G. Pereira

02/09

10/09 - Dia Mundial de Prevenção do
Suicídio

Victor C. Felipe

03/09

Vídeo Institucional
Marcelo P. Araújo

06/09

Em Agosto/2021, começamos as gravações do
vídeo Institucional da AGPR5.

Éric André G. Lima

11/09

“Desejamos paz, amor, felicidade e saúde e
que seus sonhos se realizem sempre!”
Treinamento
Com a renovação do certificado de
SoP (Solution Partner) da Siemens de
Motion Control, a AGPR5 capacita seus
colaboradores com as novas tecnologias
de dimensionamento, programação e
comissionamento de drives das linhas
Sinamics V, G e S.
A certificação SoP da AGPR5, possibilita
o desenvolvimento de projetos com novas
tecnologias, buscando sempre otimizar os
processos produtivos de seus clientes.
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#P RO J ETO SE SER V ICE
Projetos e Instalações/Obras Elétricas
Maurício de Souza Accordi - mauricio.accordi@agpr5.com
Vanio Arend - vanio.arend@agpr5.com

C003 - JBS - Criciúma/SC
C007 - Cooprata - Prata/MG
C031 - JBS - Dourados/MS
C034 - JBS - Rolândia/PR
C063 - Aurora Alimentos - Cunha Porã/SC
C065 - Frigorífico Nicolini - Nova Araçá/RS
C088 - BRF - Videira/SC

C156 - MJM - Goianira/GO
C231 - Indukern - Jundiaí/SP
C317 - BRF - Chapecó/SC
C323 - JBS - Itaiópolis/SC
C324 - JBS - Seberi/RS
C326 - Copagri - Cuiaba/MT

Automação e Software
Filipi Piucco - filipi.piucco@agpr5.com

C003 - JBS - Criciúma/SC
C014 - BRF Brasil Foods AS - Nova Mutum/MT
C034 - JBS - Rolândia/PR
C053A - Cargill - Quatro Pontes/PR
C059A - Pluma - Bariri/SP
C063 - Aurora Alimentos - Cunha Porã/SC
C065 - Frigorífico Nicolini - Nova Araçá/RS
C088 - BRF - Videira/SC
C090 - BRF Brasil Foods - Mineiros/GO

C112 - JBS - Brasilia/GO
C156 - MJM - Goianira/GO
C231 - Indukern - Jundiaí/SP
C295 - Timac Agro - Rio Grande/RS
C296 - Timac Agro - Santa Luzia do Norte/AL
C297 - Timac Agro - Candeias/BA
C311 - VIBRA (Ab) - Pato Branco/PR
C317 - BRF - Chapecó/SC

Projetos e Indústria Mecânica

Maurício de Souza Accordi - mauricio.accordi@agpr5.com

C317 - BRF - Chapecó/SC

Service

Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com
Izadora Martins - izadora.martins@agpr5.com

002-JBS Nuporanga-SP
003-JBS Criciúma-SC
007-Cooprata Prata-MG
010-Bunge Rondonópolis-MT
014-BRF Brasil Foods SA Nova Mutum-MT
015-BRF Brasil Foods SA Rio Verde-GO
031-JBS Dourados-MS
049-Agrogen Montenegro-RS
051-Macedo Campo Mourão-PR
054A-JBS Aves Morro Grande-SC
057-Granja Alvorada Angatuba-SP
061-JBS Santo Inácio-PR
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063-Aurora Alimentos Cunha Porã-SC
079-BRF Brasil Foods Catanduvas-SC
088-BRF Videira-SC
098-BRF Dourados-MS
102-BRF Faxinal dos Guedes-SC
106-Salus Group Santo Antonio de Posse-SP
112-JBS Brasilia-DF
231-Indukern Jundiaí-SP
279-Seara Bom Retiro-SC
303-Prodap Barra do Garça-MT
307-SoyaMill Rio Claro-SP
312-ALERIS Jundiaí-SP
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#DS

Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

Diálogo de Segurança
DICAS DO PROTEGILDO

A REPRODUÇÃO DESTA PÁGINA DA REVISTA PROTEÇÃO ESTÁ AUTORIZADA PARA USO INTERNO DAS EMPRESAS
118 REVISTA PROTEÇÃO
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