
© LeanCoaching 1

Situação Inicial

LIGHTHOUSE Grundfos - Estudo de Caso

Grundfos, um dos maiores fabricantes de bombas do mundo, estava enfrentando muitos desafios, mais
notadamente a crise econômica, os elevados custos de mão de obra na Dinamarca e a mudança da produção para
o leste europeu. Eles tinham um grande desejo de serem reconhecidos como líderes mundiais em sua área. A
organização reconheceu a necessidade de reagir rapidamente às flutuações de mercado. Isso exige flexibilidade
na produção e inventários reduzidos. Entendia-se que adotar uma filosofia de produção enxuta era a maneira de
conseguir isso. A Lean Coaching foi recomendada por outras empresas importantes como uma catalisadora de
mudanças para uma organização Lean. Com base nisso e no sucesso de vários pilotos menores, a Grundfos
estabeleceu uma parceria com a Lean Coaching na forma de um Lighthouse.

Produtos e estatísticas da Grundfos:
Bombas circuladoras

Bombas submergíveis

Bombas centrífugas

Instalações de produção
em 17 países com mais
de 16.000 funcionários.

Representada por mais
de 80 empresas em 45 
países.

Produzindo 16 
milhões de 
unidades por ano.

50% da participação de mercado retorna uma
receita de vendas de cerca de 19.000 milhões
DKK.
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Conceito de implementação de Lighthouse  
Um lighthouse transforma toda a 
organização em uma instalação gerenciada 
e enxuta em um ano. Um plano de mudança 
personalizado e detalhado  é gerado. É 
baseado em 5 estágios do coaching da 
liderança  e na implementação da etapa de 
mudança. O modelo gera melhorias 
significativas na produtividade e 
imensa  mudança comportamental.

Ajuste do foco nos 
Indicadores chave 
de desempenho 
(KPI)

Instalação da métrica 
no estilo Toyota 
(FPY, OEE, etc) 

Conectar métricas ao 
desempenho 
financeiro

Implementar gestão 
visual clara 

Introduzir a 
“cadência” da 
planta 

Revisão das agendas 

Destacar impasses

Eliminar reuniões 
não essenciais

Diminuir e melhorar 
a estrutura das 
reuniões restantes 

Criar consciência de 
go & see nos gerentes

Capacitar  os gestores  
para  conduzir as 
reuniões  ao lado das 
linhas de produção

Capacitar os gestores 
para identificar desvios e 
implementar ações

Capacitar  todos os 
gestores  sobre “ações 
de gerenciamento 
enxutas” e quantificar 
através de avaliações 
contínuas 

Aumentar a 
consciência Lean dos 
gestores

Avaliar as habilidades 
Lean atuais, incluindo o 
conhecimento e o 
comportamento 

Conduzir sessões 
específicas de teoria 
Lean

Explicar as ferramentas 
Lean e realizar 
avaliações contínuas, 
incluindo:
-Solução prática de 
problemas 
-Gestão visual
-Contagem hora-hora

Estabilização e 
entrega 

Definir novos 
objetivos 
(implementação de 
política)

Revisão de todos os 
planos de ação (TIP’s) 

Definir avaliação e 
plano de auditoria

A Grundfos foi avaliada pela 
Lean Coaching para estabelecer o 
nível de  Maturidade Lean da 
organização. Isso permitiu à Lean
Coaching planejar a transição e à 
Grundfos preparar sua 
organização para a jornada Lean.
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Gestão de Chão de Fábrica (SFM)

Empregamos uma abordagem de  
‘Sensei’ coaching.  Atribuindo ex-
Líderes de sucesso da Toyota da 
nossa equipe de coaching , para as 
pessoas  chave em todos os níveis 
de  gestão.

Além dos gestores , cada Lean Coach  
desenvolveu um agente Lean  interno. 
Isso estabelece uma equipe de 
especialistas Lean  capazes de sustentar 
melhorias futuras.

§ Uma rotina diária é estabelecida como estrutura para o Go & See.
§ O Coaching aborda problemas reais que o chão de fábrica está enfrentando e gera melhorias

reais no KPI’s.
§ O Coaching de SFM muda a cultura de gestão , onde a força de toda a organização é percebida.

Cada coachee  é 
continuamente avaliado em 
relação ao conhecimento e 
comportamento. Isso 
garante coaching 
estruturado e significativo  
e mede o crescimento.

Agentes enxutos
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Jishuken – Etapas da mudança

A abordagem Jishuken é a transformação rápida
e focada de uma área da organização.

§ Através de definição de metas desafiadoras, a necessidade de melhorar foi gerada.
§ A mudança de etapa é personalizada para a área e reflete a necessidade do negócio.
§ Áreas vêm sendo transformadas por participantes de todos os níveis, usando ferramentas e princípios Lean.
§ Eles “aprenderam fazendo”, e agora sabem “como”, além de “o quê” fazer.
§ Essa abordagem incorpora novos conjuntos de habilidades e contribui para melhorias sustentáveis.

É gerada a puxada nas áreas de suporte e o pensamento tradicional de gestão é desafiado. 
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Educação Lean
O ‘Dia Lean’ é um seminário fora do local de trabalho onde as equipes
recebem introdução básica sobre ferramentas e princípios Lean.

“Foi um bom dia, obtive uma boa compreensão do que significa o 
Lean no meu departamento.” Joan Pedersen, Operador de 
Produção 2507.

Dia Lean

Sessão de teoria Lean
Sessões de teoria Lean desenvolvem o conhecimento e a compreensão enquanto
é dado o real significado e propósito para explicações teóricas. Isso então forma
uma base para as melhorias práticas tomadas e alinha o pensamento dos
gestores.

“Ótima maneira de apresentar, eles foram de grande ajuda para nós.” Bent
Graugaard, Líder de Produção.

Depois do coaching de PPS sobre problemas reais, as pessoas
apresentaram seus aprendizados para o grupo. Através de
feedback coletivo sobre técnicas e métodos, o desenvolvimento
do time é acelerado. Uma compreensão e estrutura comum para
à solução de problemas é estabelecida.

Solução Prática de Problemas (PPS) - Sessão de Compartilhamento e Crescimento

“Nunca havíamos mostrado tamanho trabalho em
equipe e usado dados reais para encontrar a causa dos
problemas tão rapidamente.” Thomas Sorensen,
Gerente de Fulfilment.
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Organização Lean
A proposta de organização Lean da Lean Coaching  foi implementada como piloto trazendo muitos
benefícios: 
§ Quantidade de pessoas por gestor foi reduzido, permitindo foco detalhado e o tempo correto para a solução de problemas.
§ Times de trabalho com uma relação máxima de 1:7, permitindo senso de dono e empowerment.
§ Desenvolvimento da função de Facilitador (Líder de Time).
§ Facilitadores cobrindo absenteísmo.

Turno da 
Manhã

Turno da
Tarde

Turno da
Noite

Turno da 
Manhã

Turno da
Tarde

Turno da
Noite

Papel do Facilitador esclarecido através
da definição de atribuições mínimas e 
controle visual.

§ 3 turnos com a mesma estrutura organizaciona.
§ Job rotation entre os times.
§ Exigência de treinamento reduzida.
§ Controle de processos através do trabalho

padronizado.
§ Empoderamento e senso de dono.

O poder de toda a força de trabalho é liberado, com os gestores auxiliando todas as 600 pessoas para 
resolverem problemas e melhorarem a empresa. 
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Resultados abrangentes

A Grundfos recebeu um Prêmio nacional através da indicação dos funcionários. ‘O melhor local de trabalho na
Dinamarca’. (3F) 
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Sustentação Através do Gerenciamento Diário

O ritmo das operações é estruturado pela rotina padronizada.

“Gestão visual de 3 minutos” permite ao time de gestores
tomar o controle do negócio inteiro. 

Reuniões curtas com foco nos KPI’s da Fábrica e das áreas de 
suporte mostram rapidamente o status e permitem que ações
positivas sejam confirmadas. 

A mão de obra é visualizada, permitindo confirmação
instantânea de que todos os processos são realizados pelo
número correto de operadores capacitados. 

Reunião de Fábrica

A confirmação de situações reais e ações
tomadas é alcançada através do Go & See. Os
gestores agora passam 68% do dia no chão de 

fábrica. 

A introdução de trabalho padronizado deu
uma base sustentada para a melhoria

contínua. 
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Sustentação por Hoshin Kanri

A Lean Coaching guiou a Grundfos através de um processo
de Blue Sky permitindo a introdução do Hoshin Kanri. 

Isso permite que o plano de 
negócios seja
implementado até o nível
mais baixo da organização. 

Cada operador pode ver agora  o impacto do seu
trabalho nos objetivos da organização. 

Através desse processo, a Grundfos pode continuar
sua jornada Lean com um plano claro de 5 anos. 
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