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Resumo 

O mercado atual revela a cada vez mais empresas trabalhando com Lean Manufacturing, 

objetivando cada vez mais resultados com foco em melhoria continua, em eliminação de 

desperdício, em que todos os colaboradores tenham ciência que tem o papel fundamental 

no resultado da empresa.  

Com foco nesse tema, a Indústria de Agronegócio  implantou essas ferramentas na 

empresa, que não é algo fácil, exatamente por implantar uma nova cultura, mudar algo 

que está enraizado, e para que tenhamos sucesso nessa implantação essa “voz” deverá vir 

da alta direção, e com isso conquistar seus subordinados e juntos construírem essa 

corrente de mudança, e tendo como parceria nessa implantação o envolvimento de todos 

utilizando a inteligência emocional dos envolvidos.  

Como já sabemos, o exemplo é o melhor modelo a ser seguido, a implantação com a 

participação da alta Direção já é um grande passo para o sucesso.  

As ferramentas a serem aplicadas visa aprimorar o dia a dia dos colaboradores, 

aumentando a performance, engajando-os para o compartilhamento desses progressos, o 

entendimento que os problemas não podem ser escondidos, ou apenas algumas pessoas 

terem o conhecimento sobre eles, os problemas devem ser divulgados à fim de propostas 

de melhorias continuas.  

Nessa implantação iremos focar vários projetos, esses que terão Lideres e equipes 

nomeados altamente ecléticas, objetivando a maior mesclagem entre os colaboradores, de 

primeiro momento não será levado em conta a familiaridade dos integrantes, e sim os 

conhecimentos que possam ser compartilhados. 

Numa segunda etapa, os próprios líderes poderão selecionar 50% de sua equipe, 

mantendo assim 50% para o Gestor do Projeto designar os colaboradores para agregar 

nesse projeto.  

O objetivo é difundirmos essa implantação em toda cadeia produtiva da empresa, 

estimamos atender com cronograma de 12 meses para implantação. Esse líder será 

acompanhado semanalmente até a finalização da implantação de seu projeto, que teremos 

como premissa a implantação em 08 semanas, e acompanhamento periódicos de 21 em 

21 dias, mas sendo finalizado por sua totalidade em 12 meses. 

 

Palavras chaves : Lean Manufaturing, Inteligência Emocional, Ferramentas Lean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Abstract 

 

The  current market reveals more and more companies working with Lean Manufacturing, 

aiming more and more results with a focus on continuous improvement, elimination of 

waste, in which all employees are aware that plays a key role in the company's results. 

Focusing on this theme, the Agribusiness Industry implemented these tools in the 

company, which is not something easy, precisely because it implanted a new culture, 

change something that is ingrained, and for us to succeed in this deployment this "voice" 

should come from top management , and thereby conquer their subordinates and together 

build this chain of change, and having as a partnership in this deployment the involvement 

of all using the emotional intelligence of those involved. 

As we already know, the example is the best model to be followed, the implementation 

with the participation of the High Direction is already a great step to success.  

The tools to be applied aim to improve the day to day of the employees, increasing the 

performance, engaging them to share this progress, the understanding that the problems 

can not be hidden, or only some people have the knowledge about them, the problems 

must proposals for continuous improvement.  

In this implementation we will focus on several projects, which will have leaders and 

teams named highly eclectic, aiming at the greater merge among the collaborators, the 

first moment will not be brought into contact the familiarity of the members, but the 

knowledge that can be shared. 

 In a second step, the leaders themselves will be able to select 50% of their team, thus 

keeping 50% for the Project Manager to designate the collaborators to aggregate in this 

project.  

The objective is to spread this deployment throughout the company's production chain, 

we estimate to meet with a 12-month timetable for implementation.  

This leader will be followed weekly until the completion of the implementation of his 

project, which will premise the implementation in 08 weeks, and periodic follow-up every 

21 days, but being completed in its entirety in 12 months. 
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1.INTRODUÇÃO  

 

A absorção do Lean Manufaturing em parceria com a Inteligência Emocional 

entra de encontro com o mercado competitivo quanto ao envolvimento das pessoas nesse 

processo, e também a aceitação por melhorias continuas, mais a empresa estará 

aumentando as fatias de sua participação no mercado, pois o ganho vai desde a redução 

de desperdícios, quanto a agilidade de atendimento. 

Tendo o apoio da alta direção nessa implantação é que irá agregar e dar 

sustentabilidade, e o entender o colaborador e suas diferenças, isso fará com que os 

resultados sejam mais assertivos. 

As pessoas que serão selecionadas para o desenvolvimento da primeira etapa que 

é o mapeamento do fluxo do processo, será eclética, devendo estabelecer abertura de todas 

as camadas da empresa, queremos nesse momento que o colaborador se sinta parte do 

processo, que sua opinião seja “ouvida”, e que ver no mural, no fluxo de mapa de valor 

impresso logo após o mapeamento, que sua palavra foi acatada já dará força inicial para 

a aceitação das mudanças que estão por vir. 

E no momento do destaque das oportunidades de melhorias, todos serão instruídos 

a entender que as criticas são positivas, e que a empresa esta aberta aos itens a serem 

informados. 

O foco desse momento é que as “dores” sejam ditas, e que posteriormente seja 

analisado com base nos critérios mapeados o que será atendido nessa implantação do 

Lean Manufacturing na empresa. 

O objetivo dessa implantação é agregar conhecimento aos colaboradores através 

das ferramentas do Lean Manufacturing, mas sempre de encontro com o lado pessoal do 

colaborador. 

As ferramentas serão apresentadas através de treinamentos e acompanhamento 

in.loco nas áreas produtivas semanalmente, tendo o retorno deles com relação ao 

crescimento / enriquecimento das informações, fazendo com que a informação seja única, 

e bem compartilhada. 

Após o desenvolvimento da equipe em todas as ferramentas propostas espera-se 

que seja engajado essa metodologia e que cada vez mais o Lean seja absorvido como 

positivo, e construído melhorias continuas.  
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2.REFERENCIAL TEÓRICO  

                                                                         

Existia uma indústria de teares, no qual o Senhor Sakichi Toyoda era dono e 

chama-se Toyoda Automatic Loom Works. E para atender com agilidade e credibilidade 

no mercado e também facilitar a vida da sua mãe e de milhares de trabalhadores, ele criou 

o primeiro tear automático do Japão, e logo interessados veio para adquirir essa patente, 

no qual foi adquirida por uma empresa britânica, (Valentina Rodrigues Aug.28.2015 

Indústria No Comments. Jornal Impresso -Breve história da Toyota e surgimento do Lean 

Manufacturing) 

Essa ferramenta, o “tear automático” atendia sem operador, que naquela época foi 

uma grande e indiscutível conquista. E por ser maquina, ganhou-se tempo em produção, 

em eliminação de desperdícios, em melhoria na qualidade de produto, sendo então, 

processo de “automação”, nascendo assim uma das grandes partes do Lean 

Manufacturing, chamada de Jikoda*, conforme descrito na Figura 01. 

 

Fonte : - Citisystems.com.br (2018)  Figura 01                                                

E não parou por aí, a Toyoda também pesquisou sobre motores de combustão 

interna, nascendo assim a Toyota Motor Company.  

E Taichii Ohno (Engenheiro chefe de produção da Toyota) com foco em aumentar 

a qualidade, reduzir prazo e também os custos, eliminando assim os desperdícios, iniciou 

a aplicação do TPS (Toyota Production System) sendo Sistema Toyota de Produção, 

criando o Sistema Lean Manufaturing. 
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O foco da Toyota foi e é até hoje a análise da origem dos problemas com foco em 

melhorias contínuas, diariamente, aumentar a confiança e credibilidade de sua cartela de 

clientes. 

O trabalho foi tão forte que mais de 70 anos após a implantação desse processo 

não houve relatos de prejuízos operacionais, passando até a GM, conseguindo assim ser 

a maior montadora, isso no ano de 2.007 

 

 

 

3.METODOLOGIA 

 

A forma de metodologia aplicada nessa implantação reflete a colocarmos em 

prática a teoria do Lean Manufacturing através das ferramentas a serem implantadas, e o 

acompanhamento dessas nas áreas. 

As ferramentas a serem utilizadas será o desenvolvimento do Mapa de Fluxo de 

Valor, o Desenvolvimento do A3, o esclarecimento sobre a melhor forma de utilizar a 

Analise de Causa Raiz, o 5Porques, a Matriz de Causa & Efeito e também como e quando 

atender com a Cadeia de Ajuda – Kaizen House.  

Destaque, para o alinhamento junto ao Gestor / Líder da área, para mapeamento 

da situação emocional do colaborador para exercer tal atividade, acompanha-lo nos 

processos de implantação.                                                                                                                                   

No decorrer da implantação tivemos varias visitas a fabrica para confirmação da 

utilização dessas ferramentas confirmando assim o entendimento e absorção por parte 

deles. 

Para cada projeto colocado em pratica, teve-se o envolvimento do Líder do projeto 

e de seus liderados, esse que em cada semana demonstrou o interesse, se motivando 

através das ferramentas aplicadas que sua opinião é muito importante, e que se aplicada 

da forma correta trará resultados, podendo ser tanto qualitativo quanto quantitativo. 
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4.FERRAMENTAS  

 

4.1 Mapa de Fluxo de Valoro-pode-impactar-a-sua-empresa 

Mapeando o Fluxo de valor da empresa.  Esse mapeamento necessita do 

envolvimento de vários colaboradores e varias áreas afim de que juntos possam “mapear” 

as etapas dos processos da empresa.  

O Mapeamento feito na empresa de Agronegócio levou em consideração o 

processo físico, sendo mapear desde a chegada do caminhão no Pátio de Triagem, até a 

saída dele da empresa, tanto para carregamento quanto para descarga de produtos, 

necessário ter um responsável por esse mapeamento, tendo força para atuar em qualquer 

mudança que seja necessária para o sucesso, sugerimos como patrocinador o próprio 

gerente industrial da empresa. 

Após elaborado todas as etapas, destacando a situação atual como funciona cada 

etapa, a quantidade de pessoas em cada área/turno, surgindo assim o mapa das áreas 

envolvidas, conforme exemplo de uma etapa essa destacada na Figura 02. 

 
Figura 02 

                                                                                                                                                                       

Após o mapeamento do Fluxo de valor das áreas envolvidas, reunimos a equipe 

da empresa, essa com integrantes de várias áreas e nesse momento os colaboradores têm 

a oportunidade de compartilhar os pontos de melhoria, as “dores” (destacados através dos 

Post´its) que a cercam, fazendo com que os itens / as áreas mais pontuadas, requer uma 

atenção imediata, conforme Figura 03 
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Figura 03 

 

 Não sendo possível uma empresa atender todos os pontos de melhoria de uma 

vez, sendo necessário adotar critérios para seleção dos projetos a serem elaboradores 

através de um A3, sendo eles: 

➢ Agregação de valor do projeto em questão – importância no processo; 

➢ Investimento para a realização de melhorias; 

➢ Impacto com visão do todo, impacto em outras áreas e setores;  

➢ Disponibilidade e comprometimento das equipes para a realização das atividades  

 

4.2 Desenvolvimento de A3  
 

O nome “A3” é somente o tamanho do papel (420mm de altura e 297mm de 

largura), é o formato padrão para resolução de problemas, propostas, planos e 

monitoramento de ações. Mas do que o formato, o importante é o processo e o raciocínio 

para desenvolver um A3. 

Essa ferramenta foi elaborada pela Toyota Motor Corporation, no qual utilizou 

com base nos problemas as soluções a serem atendidas, nesse formato é possível 

acompanhar a situação atual até onde se deseja chegar. 

Entende-se que essa ferramenta pode ser utilizada em qualquer área da empresa, 

não somente no chão de fábrica. 

E para que os projetos saiam do papel e atenda na prática, a utilização dessa 

Ferramenta do A3 é bem útil, conforme demonstrada na Figura 04: 
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Figura 04 

1. Tema:  Indica o problema a ser analisado/focado, e deverá ser bem 

detalhada. (Foco no problema, e não na solução). 

2. Definição do problema: Descrever o problema que pretende resolver, e 

qual seu impacto junto a empresa. 

3. Situação atual: O foco é demonstrar a situação atual de fato, sem 

alterações, demonstrar a realidade, com detalhes de informações, graficos, 

numeros, deverá ser claro o entendimento da situação atual, sem 

estimativas.                                                                                                       

4. Definição de meta: Descrição da melhoria esperada, com numeros, fatos. 

5. Análise de causas raiz: “Utilizar a ferramentar 5Porques” para identificar 

as causas de origem. Conhecer a causa significa poder controlar o efeito 

6. Situação futura: Onde se espera chegar com as implantações, devendo 

ser bem claro o resultado que de almeja. 

7. Plano de ação: Nessa etapa deverá estar mapeada todas as ações que serão 

atendidas, quem será o responsavel, data inicial, data final e status, sendo 

atualizado a cada realização ou semanalmente. 

8. Resultados através de Indicador: Demonstra-se o objetivo esta sendo 

atingido, se terá que mudar algo, se a estratégia esta sendo assertiva.  
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4.3 Analise da Causa: Analise de Causa Raiz (Matriz de Ishikawa)  

 

O diagrama de causa e efeito (também conhecido como DIAGRAMA EM 

ESPINHA DE PEIXE ou de ISHIKAWA) ilustra graficamente os resultados de uma 

análise, conforme Figura 05. 

 

 
Figura 05 

                                                                                                                                         

• Este diagrama permite relacionar as possíveis causas de um efeito, agrupadas em 

6 famílias conforme descrito na figura 06. 

 
Figura 06 

 

Necessário mapear cada “espinha” do problema relatado, conforme demonstra na 

figura 07 como modelo: 
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Figura 07 

 
                                                                                                                                                  

       4.4 “5Porques 

 

É uma ferramenta simples de resolução de problemas que consiste em formular a 

pergunta “Por quê” cinco vezes para compreender o que aconteceu (a causa-raiz), 

conforme descrito na Figura 08 

 
Figura 08 

Para cada resposta deverá ser questionado novamente a causa, até a quinta vez, 

veja exemplo Figura 09 
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Figura 09 

                                                                                                                                  

Colocando esse item em prática na nossa indústria de agronegócio, chegamos 

nesse modelo, conforme descrito na Figura 10 

 
Figura 10 

As respostas devem ser baseadas em fatos e dados, a opinião de diversas áreas irá 

contribuir para maior riqueza de informações.  

O grupo deverá estar focado no problema, evitando que se conclua a causa-raiz 

equivocada.   
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O uso dessa ferramenta não dispensou uma análise de qualidade ou uso em 

conjunto com outras.  

Na verdade, é até mais indicado (ex: Ishikawa,  Matriz de Causa e Efeito, 5W2H, 

etc);  

Ao se desenvolver os 5 porquês foi utilizado um grupo heterogêneo, entendendo 

que pessoas distintas podem chegar a conclusões distintas;  

As perguntas devem ser claras, objetivas e seja totalmente honesto.                                                                                                                              

Analisar o fato que comprove que esta causa existe, sendo mensurável, 

interligando essa causa com o problema identificado, para não se perder tempo em 

suposições, ou respostas tendenciosas. 

Foi analisado também se o problema não vem de uma combinação de fatores. 

 

       4.5 Matriz de Causa & Efeito 

Após identificados as ações a serem realizadas, agora é necessário o mapeamento 

do esforço x impacto de cada ação. (COLLELA, FERNANDO: A Matriz Impacto x 

Esforço. Dez, 2013. ) 

Exatamente para saber o que será focado de primeiro momento. Foi elaborado um 

quadrante no qual devemos alocar as ações conforme esforço desprendido em cada ação 

e o impacto que irá representar no projeto, a figura 11 demonstra a forma: 



18 
 

 
 

 
Figura 11  

                                                                                                                                        

O quadrante I Alto Impacto com Baixo Esforço, será o foco inicial, deve-se então 

iniciar com as ações desse quadrante, pois impacto um maior resultado com menor 

esforço. O resultado aparecerá rápido exatamente pelo esforço ser baixo, surgindo assim 

efeitos positivo no projeto. 

O quadrante II Alto Impacto com Alto Esforço, o resultado esperado é 

significativo, porém o esforço nessa tarefa é elevado, é difícil. Um plano de ação 

consistente deverá ser feito para atendimento desses pontos, uma sugestão é desmembrar 

a ação, distribuir entre a equipe a ação para que o resultado seja atingido em menor tempo, 

ou não fique tão difícil para uma única pessoa. 

O quadrante III Baixo Impacto com Baixo Esforço, é um quadrante que deverá 

ser analisado com cautela pois o resultado é de baixo impacto, o ponto é identificar se 

essas ações realmente são importantes, caso positivo, fazê-lo intercalando com ações dos 

demais quadrantes 



19 
 

 
 

Para o quadrante IV os itens destacados requerem muito esforço e terá pouco 

resultado, caso seja avaliado como necessário veja possibilidade de delegar, ou se não 

for, deverá ser descartada. 

 

4.6  Cadeia de AJUDA -Kaizen House 

 

Uma ferramenta a ser utilizada para envolvimento dos colaboradores para a 

solução de algum problema quando ele aparece, o processo inicia-se com a primeira base, 

no caso da fábrica com o operador sendo a linha de frente do processo, e a medida da 

dificuldade ele deverá envolver seu Líder, o Técnico, até a solução daquele processo, 

exatamente pedir ajuda para a correção. 

A descrição, o detalhamento da rotina diária é importante para o mapeamento 

correto da Cadeia de Ajuda.                                                                                                                         

Necessário ter as atividades básicas mapeadas, através de Procedimentos, de POP 

(Procedimento Operacional Padrão). 

Para que a cadeia de ajuda possa iniciar segue algumas perguntas para suporte 

nessa análise: 

1) Qual é o problema? 

2) Quais os impactos principais? 

3) De quem é o problema? Quais as pessoas envolvidas e/ou impactadas? 

4) Qual a ação de contenção? Como implantá-la rapidamente? 

5) Qual é a causa raiz do problema? 

6) Quais são as possíveis ações definitivas? 

7) Como escolher as ações mais apropriadas? 

8) Qual é o seu plano de implementação? Qual é o cronograma? 

9) Como saber se as ações propostas estão tendo resultados? 

10) Como assegurar o aprendizado e a melhoria contínua?  

 

O objetivo da Cadeia de Ajuda visa sempre buscar a estabilidade do processo, com foco 

em Tolerância “zero” aos problemas que geram desperdícios; 

Os colaboradores são treinados que quando surge um problema, deve-se analisar 

a origem e não mais o “culpado”. 
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Essa identificação é importante para a construção da oportunidade de melhoria, os 

problemas não mais devem ser escondidos, e sempre que aparecerem devem ser 

compartilhados. 

 

4.6.1 Perguntas chave para estruturar uma Cadeia de Ajuda 

1) Como o operador descobre que é uma anomalia? 

2) Quando ele deve chamar a cadeia de ajuda?  

3) Como ele vai chamar a cadeia de ajuda? 

4) Quem ele deve chamar? 

5) Como registra a chamada? 

6) Como a cadeia de ajuda deve agir? 

                                                                                                                                       

• Imediatamente – curto prazo  

• A médio / longo prazo – grupo de melhorias, A3, etc 

7) Como acompanhar a resolução dos problemas? 

8) Como avaliar o desempenho da Cadeia de Ajuda? 

9) Quem é o “patrocinador” da Cadeia de Ajuda? 

 
A solicitação de ajuda deverá ocorrer quando o Trabalho padronizado teve um 

resultado diferente do esperado, da seguinte forma: 

➢ Resultado está abaixo do esperado, deverá atender com o Check list de 1.combate 

( que são ações de imediato para sanar o problema), se o resultado voltou ao 

normal, o colaborador deverá descrever a ação que tomou que deu certo. 

➢ Caso o Resultado volte a ser abaixo do esperado, deverá então acionar a cadeia de 

ajuda. 

Um exemplo de pedir de ajuda seria escalonando os problemas, conforme 

destaque da Figura 12 sendo: 
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Figura 12 

      

                                                                                                                                   

Um bom mapeamento das responsabilidades é fundamental para o sucesso nessa 

etapa, para a Gerência / Liderança, eles devem acompanhar com frequência definida, a 

quantidade de acionamentos da Cadeia de Ajuda durante um período; 

Também acompanhar e suportar os grupos de suporte - resolução dos problemas 

encontrados – acompanhar os A3s gerados; 

Acompanhar se os padrões estão sendo atualizados adequadamente, ou seja, 

avaliar se o conhecimento está sendo transferido (gestão do conhecimento). 

 

 4.7 Cronograma 

 

A implantação ocorrerá dentro de 12 meses, sendo mapeado cada projeto a ser 

implantado, conforme detalhamento nas Figuras  13,14,15 e 16.  
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Figura 13 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                     

 
Figura 14 
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Figura 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                  

 
Figura 16 

 

E cada projeto foi acompanhado através da planilha da Figura 17, no qual descreve 

o planejado, realizado, ATA e Lista de Frequência, atendido pelo gestor dos projetos, no 

qual chamamos de patrocinador nesse caso.  
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Figura 17 

 

Para que os projetos sejam concluídos com sucesso é necessário acompanhar 

detalhadamente a implantação, desde se a reunião planejada foi realizada dentro do prazo 

estipulado, analisar a ATA para ver é necessária alguma gestão maior, caso o líder  

não tenha autonomia para dar continuidade no planejamento, se os colaboradores estão 

participando ativamente nessa agenda. 

 

5.ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Com acompanhamento das implantações efetuadas, ficou claro o envolvimento 

dos colaboradores com relação a utilização da ferramenta, bem como a parceira que eles 

desenvolveram quando detectam algo que está fora da normalidade. 

Nas figuras 18 e 19 destacamos os itens relacionados a troca de informações, 

estando todos os colaboradores (de todos os turnos) recebendo as mesmas informações. 

Esses dados são atualizados diariamente pelo Líder da equipe, e varias 

informações são compartilhadas com as demais áreas, tendo assim a informação 

multiplicada. 
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Figura 18 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 
Figura 19 

 

O envolvimento dos colaboradores nessa implantação foi fundamental para o 

sucesso. 
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E conforme descrito por Daniel Goleman em se livro Inteligência Emocional A 

Teoria Revolucionária Que Redefine O Que É Ser Inteligente, ele descreve o conceito de 

“duas mentes” a racional e a emocional, e com isso mudou o mundo dos negócios.  

O ponto claro nesse livro é que confirma que as pessoas e processos são totalmente 

ligados ao ponto de que, se a pessoa estiver com suas emoções aflorada automaticamente 

irá impactar em suas tarefas, podendo ser positivo ou negativo. 

 

 

6.RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES 

 
 

Atendido ao cronograma dessa implantação, é necessário que o Gestor desse 

projeto, dessa implantação, esteja muito envolvido e que a conquista junto aos seus 

liderados seja ponto de trabalho contínuo. 

O acompanhamento semanal, que entrou na rotina, faz com que as pessoas se 

sintam parte daquele processo, e absorva de modo mais claro, e mais fácil as mudanças 

necessárias aos processos. 

As ferramentas no qual todos foram treinados devem ser utilizadas 

constantemente, exatamente para que se crie uma regra, uma rotina e vire situação normal 

no dia-a-dia. 

Transformando assim multiplicadores na empresa, e até aqueles colaboradores 

que não se sentiam motivados anteriormente, tendo esse acompanhamento 

semanal/diário, fez com que a sua confiança no processo aumentasse, se envolvendo, 

fazendo parte do processo então. 

 

7.CONCLUSÕES 

 

A implantação do Lean Manufacturing na empresa, tendo como objetivo a 

parceira com a inteligência Emocional, cuidando assim não só dos processos, mas das 

pessoas, apenas fortificou o que se tinha idealizado no início do Projeto. 

Muitas mudanças foram realizadas, tanto de cultura, quanto estrutural, isso ficou 

claro que é necessário mudar para progredir. 
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As ferramentas utilizadas, e a abertura delas para todos os colaboradores da 

empresa, fez com que nivelasse o conhecimento e a forma de melhoria continua. 

A participação da Diretoria, Gerente da empresa nesses projetos, clareou a todos 

a forma que queriam nessa implantação, e sempre a disposição para contribuir nas 

mudanças, que nem sempre é necessário investimento para obtermos resultados, algumas 

vezes é apenas mudar processo, escutar os colaboradores que de fato executam e ver a 

forma de melhorias. 

No acompanhamento semanal foi possível ver os progressos das áreas, mas 

confirmado aos liderados que o trabalho é continuo, que cada vez mais devemos 

aprimorar nossos processos, reciclar nos treinamentos, e principalmente quando da 

integração de um novo colaborador que esse seja treinado, e entre na rotina dos demais. 
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