
COMO DECOLAR  
SEM SAIR DO 
CHÃO
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Lufthansa Technik 
Logistik Services  
se compromete com o 
Shop floor Management 
e a Excelência Opera-
cional

Como um provedor líder de serviços logísticos para a indústria 

de aviação, a Lufthansa Technik Logistik Services (LTLS) enfrentou 

um desafio em 2012: Como aumentar significativamente a pro-

dutividade e a qualidade? A logística de peças de reposição – um 

negócio volátil – dificultou a previsão de entregas. O planejamen-

to dos colaboradores também precisava ser muito flexível, e a 

gestão se reunia diariamente em salas de reuniões para tomar 

decisões que nem sempre os colaboradores entendiam. A LTLS 

queria melhorar esse status quo...
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Wilhelm Goschy, COO, Staufen AG

Dr. Joachim Matthies, Chief Operating Officer (COO), Vice Presidente, LTLS
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Melhorando o controle sobre negócios voláteis

A Lufthansa Technik Logistik Services (LTLS) é uma subsidiária da 

Lufthansa Technik e é uma empresa global de logística. Como de 

praxe na indústria de aviação, o tempo é o grande fator custo na 

LTLS. A logística deve ser muito rápida, flexível e confiável para 

que a manutenção, reparo e reforma (MRR) em aeronaves pos-

sam ser realizadas de maneira eficiente. Como um componente 

integral da cadeia de valor, a logística é o fator competitivo que 

diferencia as companhias.

Conduzidos pelo crescimento global, o objetivo era aumentar a 

eficiência e flexibilidade nos processos da companhia. Para isso, 

a gestão da LTLS decidiu introduzir o Shop floor Management 

(SFM) em 2012.

PONTO DE
PARTIDA 

“O Shop floor Management é a essência do 
Lean Management, pois ele trata da 

liderança on-site e, portanto, da condução 
da empresa.” 

Dr. Yong Lee, Chefe Lean e Gestão de Processos, LTLS
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Fora do escritório, em operações

A empresa de consultoria Staufen, com sede em Koengen, Ale-

manha, auxiliou a LTLS na implementação do Shop floor Mana-

gement em todos os departamentos relevantes no fluxo de ma-

teriais: recebimento, armazenagem e expedição. O foco era em 

melhorar a performance da liderança. Ao mesmo tempo, os pro-

cessos precisavam ser feitos de maneira mais transparente para 

todo o pessoal envolvido, e a responsividade também precisava 

aumentar para atender melhor a demanda volátil. Primeiro, um 

projeto piloto foi lançado em Hamburgo.

Na linha do Shop floor Management, aqueles responsáveis pela 

logística foram trazidos para o chão de fábrica: fora do escritório 

– em operações. Com os novos instrumentos de liderança e seu 

novo comportamento, eles se tornaram melhores e mais ágeis 

em solução de problemas. Especificamente, a subsidiária da 

Lufthansa Technik fez as seguintes mudanças: agora, a gestão 

já não realiza decisões atrás de portas fechadas. Afinal, se os 

colaboradores da logística não possuem uma visão geral, eles 

geralmente não entendem as necessidades. Em vez disso, existe 

uma troca simultânea diária em todos os locais na Alemanha. 

E de acordo com Martin Kinzelt, chefe da subsidiária LTLS em 

Munique: Os colaboradores também estão envolvidos no efeito 

cascata do Shop floor Management através de diálogos de per-

formance.

 

 

 

 

 

 

ABORDAGEM E 
SOLUÇÃO

“O SFM nos dá a estrutura para comunicação diária vinculada com o pessoal 
da gestão. O cumprimento de prazos é particularmente importante para nós. 
Todos os dias, olhamos para os prazos, o que nos permite estruturar nossa 
carga de trabalho mais eficientemente.”
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Desenvolvendo novos indicadores de  

produtividade

Além disso, os consultores e o time de gestão desenvolveram in-

dicadores de performance chave e que refletem diretamente na 

produtividade, e apontam possíveis gargalos dentro das equipes. 

A nova “saída” do indicador agora fica em unidades embaladas. 

“Lista de trabalho” também foi introduzida como um novo indi-

cador. Várias vezes por turno, os gestores das linhas fazem as 

reuniões regulares e mostram o estado atual em um quadro to-

talmente visual da subsidiária.

Como os indicadores são transparentes, os colaboradores po-

dem entender melhor o porque certas decisões serão necessári-

as. Dessa forma, um processo de melhoria contínua cooperati-

va é feito diariamente, possibilitando que os gestores auxiliem 

seus colaboradores em achar soluções. Implementar um “diário 

logístico” também ajudou a criar uma estrutura mais clara. Essa 

agenda para os gestores agora especifica precisamente, por ex-

emplo, quando a troca de turnos precisa acontecer, ou quando 

iniciar diálogos com os colaboradores.
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Excelência operacional no posto de trabalho 

É claro, os experts em processos também analisaram os pro-

cessos da companhia. Durante os chamados Dia de Desafios, os 

fluxos de trabalho foram examinados com cuidado para revelar 

desperdícios e prover ideias de otimização. Ninguém é mais fa-

miliarizado com os processos do que aqueles que o fazem dia-

riamente, então o Dia de Desafio foca em tornar as ideias dess-

es colaboradores mais transparentes, não apenas identificando 

potenciais, mas, principalmente, envolvendo os colaboradores. 

Além disso, no Shop floor Management, suas ideias devem ser 

implementadas diariamente – aumentando assim a aceitação a 

novos procedimentos. Como melhorias significativas foram im-

plementadas na performance da liderança, a LTLS estendeu o 

Shop floor Management, com sucesso, em toda Alemanha, em 

cada um dos armazéns de logística.

“A liderança diária no chão de fábrica, aonde 
o valor é realmente agregado, permite solu-

cionar problemas imediatamente e melhorar 
as práticas. Isso, por sua vez, torna possível 
cumprir nossos compromissos de entregas – 

eficientemente e confiavelmente.”
Dr. Joachim Matthies, COO, Vice Presidente da LTLS
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Ruediger Klug, Diretor de manutenção em Frankfurt, também de-

senha uma conclusão positiva:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graças a essa responsividade mais rápida, os produtos não só 

chegam mais rápidos aos clientes – a mudança de planejamento 

também se tornou mais eficiente em custos.

O Shop floor Management trouxe inúmeras melhorias à LTLS, re-

forçando assim a competitividade da companhia. “Como a trans-

parência aumentou significativamente, nós pudemos melhorar a 

qualidade e eficiência da liderança a longo prazo,” reforça o Dr. 

Joachim Matthies, COO da LTLS. “O SFM provou ser um método 

efetivo, não apenas nas nossas grandes operações em Frankfurt e 

Hamburgo, como também nas menores, como em Colônia e Ber-

lim.” E Matthies continua:

RESULTADOS E 
CONCLUSÃO

“Nós continuaremos desenvolvendo o SFM constantemente em todas as oper-
ações alemãs – e implementá-lo em nossos sites internacionais nos Estados 
Unidos e China.”

“Na minha opinião, liderança, transparência e tempo de resposta são os fa-
tores de sucesso oferecidos pelo SFM. Liderança: Nós aumentamos o enten-
dimento dos nossos gestores sobre seu papel. Usando o SFM, eles podem 
aproveitar melhor suas funções. Transparência: Em minutos, agora podemos 
obter um overview completo da produção – algo que antes demorava muito 
mais tempo. Tempo de resposta: Todo dia, SFM nos permite descobrir muito 
rapidamente onde estão os pontos fracos, para agir contra estes também de 
maneira ágil e assim implementar as medidas apropriadas.”

Uma vantagem competitiva para o futuro
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