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RESUMO 
 

 
Em um mundo de mercados globais, surge como um grande fator crítico de 

sucesso o bom desempenho do gerenciamento da produção, alinhando esta à estratégia 

da empresa. Tempo de atravessamento dos produtos na fábrica (lead time), níveis de 

estoque e performance de entrega tornam-se indicadores decisivos para que as 

companhias sejam bem sucedidas. 

O presente trabalho tem como principal objetivo demonstrar o aumento de 

eficiência de um fluxo de valor de Braços eólicos através da busca sistemática pela 

eliminação de desperdícios. Busca-se ainda apresentar um modelo de estruturação para 

projetos de implantação de manufatura enxuta e os resultados alcançados.  

 Para este fim, utilizou-se de conceitos da mentalidade enxuta (lean thinking) 

para identificação dos pontos a serem melhorados procurando avaliar a operação sob o 

ponto de vista do cliente.  

Os resultados dessa aplicação evidenciam uma verdadeira transformação enxuta, 

o que é comprovado por uma significativa redução no lead time, ganhos de 

produtividade, e redução de área. 

 Por fim, o método aplicado proporcionou à empresa maior agilidade e 

simplicidade em seus processos, bem como maior segurança contra as interrupções no 

processo produtivo. 
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ABSTRACT 
 
 

In a world of global markets, is emerging as a major critical success factor the 

good performance of production management, aligning it to business strategy. 

Crossing time of the products in the factory (lead time), inventory levels and delivery 

performance become critical indicators for companies to be successful. 

         This work has as main objectives to increase the efficiency of a value stream of 

the “Wind Arms”, through a systematic search for waste disposal. Also tries to present 

a model for structuring projects to implement lean manufacturing and achievements. 

      To this end, will be used concepts of lean (lean thinking) to identify the points to 

be improved attempting to assess the operation from the point of view of the customer. 

         The results of this application show a true lean transformation, which is 

evidenced by a significant reduction in lead time, productivity gains, and reduction of 

area. 

         Finally, the findings provided the company with greater flexibility and simplicity 

in its processes and greater security against disruptions in the production process. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Nos dias atuais, a exigência dos clientes quanto à qualidade e ao tempo de 

entrega dos produtos ou serviços é cada vez maior. Essa exigência, somada a alta 

competitividade entre as empresas, faz com que a sobrevivência de organizações no 

mercado seja cada vez mais difícil. Diante desse cenário, se torna clara a necessidade 

de excelência nos setores administrativos e de produção. Ser competitivo em termos de 

preço, qualidade, e tempo de resposta não é mais um diferencial, mas sim uma 

obrigação. 

SLACK et al (2008) diz que o desempenho superior da função manufatura pode 

ser uma fonte de vantagem competitiva. De acordo com WOMACK & JONES (1996), 

após a Segunda Guerra Mundial a indústria Japonesa desenvolveu um conjunto de 

novas práticas de manufatura que alavancaram sua competitividade global: trata-se das 

técnicas da produção enxuta. 

Com o sucesso obtido pela Toyota e a disseminação de seus conceitos e 

ferramentas, várias empresas dos mais diversos segmentos passaram a adotar a 

produção enxuta como norte para conseguir aperfeiçoar seus resultados. 

Será apresentado no decorrer deste trabalho o efeito da utilização de algumas 

ferramentas importantes do chamado Sistema Toyota de Produção, ou Produção 

Enxuta, numa indústria de grande porte, do setor de bens de capital, localizada na 

região de Guarulhos-SP. 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

O presente trabalho tem como principal objetivo demonstrar o aumento da 

eficiência de um fluxo de valor de Braços Eólicos através da aplicação de conceitos de 

Lean Production.  

Esse objetivo geral pode ser subdivido nos seguintes objetivos específicos: 

- Descrever precisamente o processo de fabricação de Braços Eólicos por meio 

de mapas de fluxo de valor; 

- Descrever os métodos utilizados durante o processo de mudança ocorrido; 
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- Aplicar ferramentas da mentalidade enxuta, tais como: Mapeamento de Fluxo 

de valor, 5S, Balanceamento, Padronização, Kaizen, Gestão Visual de Processos e 

fluxo contínuo. 

 - Propor e implementar uma situação futura com redução de Lead time, redução 

dos estoques, redução de movimentação, aumento de produtividade e maior controle 

do fluxo. 

- Comparar as mudanças nos indicadores de desempenho antes e depois das 

propostas; 

 

1.2. JUSTIFICATIVA 

 

 Desde a era Ford até os dias atuais muitas mudanças têm ocorrido no chão-de 

fábrica das empresas. Alto volume de estoques, fluxo de peças mal projetadas, baixa 

qualidade, atrasos na produção, entre outros são fatores não mais tolerados pelos 

sistemas de produção enxutos. Segundo Tompkins et al (1996), mudanças 

significativas estão acontecendo no projeto de sistemas de manufatura, motivadas 

pelas seguintes tendências: 

• Crescimento no número e variedade de produtos, resultando numa queda de 

quantidade (tamanho do lote) conforme a diversidade aumenta; 

• Custos envolvidos com os materiais, incluindo movimentação de materiais e 

energia, parte do custo total dos produtos; 

• Grande necessidade de reduzir o tempo total do projeto e de fabricação do 

produto devido às mudanças constantes no mercado; um produto pode se tornar 

obsoleto mesmo antes de ser produzido; 

• Solicitações para menores tolerâncias (mais exatidão e precisão produzindo 

melhor qualidade). 

 

Flexibilidade, qualidade, custos, entre outros, tornaram-se fatores decisivos na 

sobrevivência e sucesso das organizações empresariais. Segundo Tompkins et al 

(1996) as novas tendências de mercado requerem os seguintes tipos de respostas, pelas 

empresas, em termos de manufatura: 
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• Possuir capacidade de produzir produtos com qualidade superior, com custo 

(unitário) reduzido e, entrega no prazo exigido pelos clientes; 

• O sistema deve ser projetado para ser flexível e confiável; 

• Melhorar continuamente os processos de produção significa elaborar sistemas 

de manufatura mais sofisticados e competitivos. 

 

Na empresa em questão existe a necessidade de aumentar a velocidade da 

fábrica, porque os clientes impõem prazos rigorosos de entrega. Por se tratar de uma 

indústria de bens de capital, seu portfólio de produtos se caracteriza por produtos de 

alta complexidade e com longos lead times. Como veremos no decorrer deste trabalho, 

a falta de sincronização de informação entre as áreas, a falta de uma gestão visual bem 

definida e o alto WIP (work in process) têm um enorme impacto no Lead time de 

fabricação.  

Um fluxo de valor consiste em atividades tanto de agregação quanto as de não 

agregação de valor, exigidas para fazer um produto, desde a matéria-prima até o 

produto acabado, ou do pedido até a entrega, ou ainda, da concepção ao lançamento. 

Há a necessidade de se processar as informações vindas do cliente e transformá-las em 

ações para transformar o produto ao longo de seu fluxo. Portanto, um fluxo de valor é 

sempre composto pelo fluxo de materiais e de informações. (LEAN INTERPRISE 

INSTITUTE – LEI,2003) 
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1.3.  MÉTODO 

 

De acordo com GIL (1994) o principal objetivo da pesquisa é “descobrir 

respostas para problemas, mediante o emprego de procedimentos científicos”. 

E para isso será seguido o seguinte tipo de pesquisa, segundo ROESCH (1999): 

Pesquisa Quantitativa, porque opiniões, informações e dados serão transformados 

em números para classificar os resultados, através de recursos estatísticos. 

O método de pesquisa pode ser denominado Avaliação Formativa, ainda de 

acordo com ROESCH (1999), o propósito é melhorar ou aperfeiçoar sistemas ou 

processos. A avaliação formativa normalmente implica um diagnóstico do sistema 

atual e sugestões para sua reformulação, desenvolvendo-se a possibilidade de 

implementar as mudanças sugeridas e observar seus efeitos.  

 

 
1.4. ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 No capítulo 2 serão abordados os conceitos teóricos pertinentes ao estudo do 

presente trabalho. Este capítulo deve proporcionar ao leitor o conhecimento de 

algumas linguagens e conceitos essenciais para o entendimento do Sistema Toyota de 

Produção. Deve elucidar como é o funcionamento da sistemática para identificação e 

resolução de problemas e a mentalidade de longo prazo. 

 No capítulo seguinte o estudo de caso é contextualizado, apresentando-se 

primeiramente o mercado, em seguida a empresa e o produto estudado. 

No capítulo 4 é apresentado um estudo de caso, o modo como foi estruturado, 

toda análise e propostas de soluções, bem como os resultados de sua implementação. 

 Em seguida, segue o capítulo 5, onde se discute os resultados do trabalho, além 

das possibilidades de trabalhos futuros, e oportunidades que ainda se encontram em 

aberto. 

 Por fim há o referencial bibliográfico, que contém toda a base literária teórica 

utilizada para atingir os objetivos do trabalho. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA 
 

O objetivo deste capítulo é aprofundar a contextualização da Produção Enxuta e 

seus idealizadores, citando fatos que foram culminantes para o surgimento de uma 

nova filosofia e de novos conceitos para gerir os sistemas produtivos nas indústrias 

automobilísticas japonesas, principalmente na Toyota. 

A base teórica que dará suporte ao estudo de caso proposto será estruturada em 

quatro partes: 

·  História da Produção Enxuta, onde será apresentado o contexto do surgimento, os 

principais responsáveis e a filosofia por trás das ferramentas; 

· Conceitos de Lean Production, onde serão explicados os principais conceitos que 

sustentam o Sistema Toyota de Produção. As formas de classificar as atividades, 

encontrar os problemas e criar rotinas para resolvê-los; 

· Ferramentas lean, onde serão descritas as principais ferramentas associadas à 

produção enxuta utilizadas para desenvolver o presente trabalho. 

· O Modelo para Melhorias – DMAIC, onde será apresentada a metodologia a ser 

utilizada na aplicação do método que será desenvolvido. 

 

2.1. HISTÓRIA DA PRODUÇÃO ENXUTA 

 

Durante muito tempo, os diversos setores das empresas consideravam que as 

fábricas relutavam em se alinhar com a estratégia das corporações, criando impasses 

para adoção de novas diretrizes, mudanças em planejamentos e introdução de novos 

produtos (CORRÊA & GIANESI, 2007), Porém, ainda de acordo com o autor, no 

mundo, especialmente no ocidente, esta situação tem mudado nos últimos anos, e a 

manufatura tem sido considerada, agora, parte fundamental para as empresas quando 

são traçados os objetivos estratégicos. 

CORRÊA & GIANESI (2007), enfatizam, também, a alta competitividade das 

empresas japonesas, principalmente fabricantes de eletrônicos e automóveis, e alguns 

fatores que alavancaram o sucesso nas companhias orientais. Excelência em 

manufatura é o que as empresas japonesas tentam alcançar com suas “inovadoras 
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práticas industriais”. Com isso, altos níveis de qualidade, confiabilidade e eficiência 

constituem os maiores diferencias das empresas orientais para as ocidentais. Por 

exemplo, nas automobilísticas japonesas o tempo para o desenvolvimento de um novo 

produto chega a ser metade do tempo gasto em empresas do ramo no ocidente. 

Esse diferencial competitivo tem origem, sem dúvida, na filosofia e nos conceitos 

desenvolvidos na Toyota Motor Company na época do pós-guerra, em meados da 

década de 40 e início da década de 50. Essa filosofia pode ser chamada por diversos 

nomes, e neste trabalho qualquer uma dessas terminologias que segue será usada com 

o mesmo significado: 

· Sistema Toyota de Produção; 

· Produção Enxuta, ou Manufatura Enxuta; 

· Lean Production, ou Lean Manufacturing; 

 

Segundo OHNO, apud LIKER (2005), a Produção Enxuta consiste na observação 

da linha do tempo entre o pedido do cliente e a entrega do produto final, e redução 

deste tempo através da eliminação de atividades desnecessárias, as quais ele chamou 

de “atividades que não agregam valor”. 

Desde os anos 30, líderes da Toyota já visitavam as duas maiores montadoras dos 

EUA na época, e conseqüentemente, as maiores do mundo: Ford e GM. Porém, a 

grande diferença no tamanho dos mercados americano e japonês tornava impossível a 

aplicação da maioria das técnicas aplicadas nas montadoras americanas. O país 

japonês havia sido devastado pela II Guerra Mundial, e, portanto, muitas fábricas 

tinham sido destruídas, a plataforma de abastecimento não existia e os consumidores 

tinham pouco dinheiro. E ainda, a demanda do mercado do país oriental não justificava 

a produção de automóveis em larga escala, devido ao fato de ser um mercado pequeno 

e bastante fragmentado. O sistema da Ford tinha grandes linhas de produção dedicadas 

a um único veículo, e estas linhas produziam em larga escala. Para o mercado 

americano na época, este sistema funcionava muito bem, mas de nada serviu para os 

líderes da automobilística japonesa que visitaram a América (LIKER, 2005). 
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De acordo com LIKER (2005), a Toyota precisava procurar uma maneira de 

adaptar o sistema Fordista ao cenário japonês buscando atingir ao mesmo tempo: alta 

qualidade, baixo custo, menor lead time e grande flexibilidade. 

Neste contexto, depois de muitas visitas as fábricas norte-americanas, Taiichi 

Ohno e Eiji Toyoda, primeiramente, e Shigeo Shingo, mais tarde desenvolveram o 

Sistema Toyota de Produção, uma filosofia nova baseada em conceitos que quebraram 

paradigmas da Produção em Massa de Ford. Um sistema cada vez mais disseminado, e 

usado como modelo de gerência da produção para os mais diversos setores atualmente. 

LIKER (2005) também enumera as principais características da filosofia do 

Sistema Toyota de Produção, para que o sucesso seja atingido em longo prazo: 

eliminação do desperdício de tempo e de recursos, qualidade nos sistemas dos locais 

de trabalho, alternativas de baixo custo para tecnologias novas e dispendiosas, 

aperfeiçoamento dos processos administrativos e construção de uma cultura de 

aprendizagem para a melhoria contínua. 

O primeiro contato das Américas com o conceito da produção enxuta deu-se 

através do livro ―Toyota Production System; an integrated approach to just-in-time 

escrito por Yasuhiro Monden em 1983, porém a popularização mássica desta 

metodologia nas Américas ocorreu em medos dos anos 90 através de pesquisas de 

professores do MIT (Massachussets Institute of Technology) as quais se popularizaram 

através do livro The machine that changed the world, o qual relata as pesquisas, 

experiências e comparações entre os sistemas de produção convencionais aplicados na 

América e no mundo e entre a nova metodologia que mais tarde levaria a Toyota 

Motors Company ao posto de maior montadora do mundo. 

Um modelo para a estrutura do STP é apresentado na figura 1, onde LIKER 

(2005) cita que o STP é um sistema baseado em uma estrutura, não apenas um 

conjunto de técnicas. 
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Figura 1 - O sistema Toyota de Produção 

(Fonte: LIKER, 2005) 

 
 
 

2.2. CONCEITOS DE LEAN PRODUCTION 

 

2.2.1. Atividades que Agregam Valor e que Não Agregam (Necessárias e 
Desnecessárias) 

 

As atividades de uma empresa podem ser categorizadas em três grupos de acordo 

com a visão do cliente. Para o cliente, existem algumas atividades realizadas na 

empresa que tornam o produto final mais valioso, e várias outras que não acrescentam 

valor algum ao produto. Há ainda as atividades, que, apesar de o cliente não enxergar 

como atividades que tornam o produto mais valioso, precisam ser realizadas em 

virtude do processo produtivo usado. Esses três grupos de atividades são chamados: 
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· Atividades que agregam valor (AV): São as atividades que tornam o produto mais 

valioso, ou seja, as atividades que os clientes estão dispostos a pagar. O tempo em que 

uma máquina de usinagem está transformando o produto de forma correta, etc. 

· Atividades que não agregam valor (NAV): São atividades que não acrescentam 

valor algum ao produto. Para os clientes, pouco importa se essas atividades foram ou 

não realizadas e, então, estes não estão dispostos a pagar por elas. Por exemplo: 

retrabalhos e tempos de parada de máquina em função de quebras. 

· Atividades necessárias que não agregam valor (NAV Necessárias): São 

atividades, que, apesar de não acrescentar valor ao produto, precisam ser realizadas 

devido ao processo produtivo. Os clientes também não pagam por essas atividades. 

Alguns exemplos são: movimentações necessárias devido ao layout e ao fluxo de 

material e, Setups. 

De acordo com HINES e TAYLOR (2000), a grande maioria das atividades se 

encaixa no grupo das atividades que não agregam valor. Ainda segundo os autores, 

normalmente, em ambientes de manufatura, apenas 5% do tempo é gasto com 

atividades que agregam. 

 

AGREGAM 

VALOR (AV); 

5%

NÃO AGREGAM 
VALOR (NAV); 

60%

N.A.V. MAS SÃO 
NECESSÁRIAS; 

35%

 

Figura 2 - Distribuição das atividades em uma fábrica típica 

 (Fonte: HYNES & TAYLOR, 2000) 
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Portanto, para aumentar a eficiência da empresa e reduzir os custos, o ganho 

maior advém da redução e eliminação das atividades que não agregam valor, pelo fato 

de estas terem um peso muito maior no tempo total. 

Na Figura 3 é possível enxergar que, através da busca pela eliminação de 

atividades que não agregam valor, o enfoque da Produção Enxuta aumenta muito mais 

a eficiência da empresa do que o enfoque tradicional. 

 

 

 

 

Figura 3 - Composição das atividades em um fluxo de valor 

 (adaptado de HINES e TAYLOR, 2000) 

 
Todas as atividades que não agregam valor foram chamadas de desperdícios, e 

eles foram divididos, primeiramente, em sete categorias pela Toyota, e, 

posteriormente, em oito por LIKER (2005). 

 
 

2.2.2. Os Sete (ou Oito) Desperdícios 

 

De acordo com LIKER (2005), Ohno passava a maior parte de seu tempo no 

chão de fábrica aprendendo a identificar as atividades que agregavam valor e tentando 

se livrar das atividades que não agregavam valor. Dessas inúmeras rondas na fábrica, 

sete tipos de desperdícios foram identificados, e um oitavo desperdício adicionado na 
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obra “O Modelo Toyota” de LIKER. Seguem os oito desperdícios do sistema 

produtivo que compõem as atividades que não agregam valor, segundo LIKER (2005): 

 

a. Superprodução: É a produção de itens antes do tempo, ou em quantidade maior do 

que a demandada. Esse desperdício gera a maioria dos outros desperdícios que 

seguem. Produzir antes do tempo gera custo adicional com manutenção de estoque e 

transporte de materiais dos galpões de armazenamentos para os processos de produção. 

b. Espera (tempo sem trabalho): Espera por ferramentas, matérias-primas, peças. 

Operadores que apenas observam o funcionamento de máquinas automáticas ou 

esperam para realizar seu trabalho devido a interrupções no processo anterior, falta de 

suprimentos ou existência gargalos de capacidade. 

c. Transporte desnecessário: Transporte de materiais por longas distâncias, 

ineficiência dos meios de transporte das fábricas e excesso de transporte de materiais 

dos galpões de armazenamento para os processos e vice-versa. 

d. Superprocessamento ou processamento incorreto: O superprocessamento 

corresponde à produção de itens com qualidade superior à necessária e ao 

processamento incorreto, ao uso de ferramentas inadequadas, ou a um projeto mal 

feito, ou ainda à realização de passos desnecessários para o processamento do item. 

e. Excesso de estoque: Excesso de matéria-prima, inventários em processo e até 

produtos finais, aumentando lead times, probabilidade de obsolescência, custos com 

transporte e risco de produtos danificados. O excesso de estoque também esconde 

problemas como: máquinas quebradas, defeitos, desbalanceamento dos processos e 

longos tempos de Setup. 

f. Movimento desnecessário: Longas caminhadas dos operadores ou procura por 

materiais, ferramentas, etc. 

g. Defeitos: Produzir peças defeituosas, retrabalhar peças que necessitem de 

retrabalho, descartar refugos e inspecionar peças constituem desperdícios de tempo e 

esforço. 

h. Desperdício de criatividade dos funcionários: Devido ao fato de estar sempre 

consertando erros da produção e realizando movimentos desnecessários os operadores 
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ficam sem tempo livre para aprender novas técnicas e realizar melhorias nos 

processos.  

Ainda de acordo com LIKER (2005), Ohno considerava o desperdício da 

Superprodução como o maior deles, e o desperdício que desencadeava todos os 

outros. A produção a mais do que o demandado pelo cliente criava, invariavelmente, 

estoque em alguns lugares, seja em processos, seja em galpões de armazenamento. 

A figura abaixo ilustra o pensamento de Ohno, onde o desperdício da 

Superprodução é o centro dos demais desperdícios. 

 

 

 

Figura 4 - Os 8 desperdícios 

(adaptado de HINES e TAYLOR, 2000) 
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Algumas possíveis causas e suas possíveis soluções são mostradas na tabela 

abaixo (SHINGO, 1985) (WOMACK & JONES, 1996) (HINES & TAYLOR, 2000): 

 

Tabela 1 - Causas e Soluções para os tipos de Desperdícios 
Adaptado de STEFANELLI (2007) 

Desperdícios  Possíveis Causas Possíveis Soluções 

1. Superprodução Inexistência da noção de 

ritmo 

Produzir de acordo com o takt-time 

Produção em lotes visando 

diminuir o número de setups 

Reduzir o tempo gasto com setup, através 

de ferramentas de SMED propostas por 

Shingo (1985) 

Produção baseada em 

previsões, ou seja, produção 

“empurrada” 

“Puxar” a produção de acordo com as 

necessidades dos clientes 

2. Transporte 

Excessivo 

Layout inadequado Projetar layout de acordo com o fluxo para 

minimização do transporte 

Lotes grandes Produção “puxada” pela demanda dos 

clientes 
Produção com grande 

antecedência 

3. Estoque Aceitar superprodução Sincronizar o fluxo 

Reduzir setups 

Produto obsoleto Reduzir lead times 

Realizar a produção acompanhando a 

demanda 

Grande flutuação da 

demanda 

Promover a utilização de projeto modular 

dos produtos 

Reduzir os demais tipos de desperdícios 

4. Esperas Espera por materiais  Sincronizar o fluxo de material 

Espera por informações Possuir uma Gestão Visual adequada 

Layout inadequado Projetar layout de acordo com o fluxo; 

realizar manutenção preventiva 
Imprevistos de produção 

5. Defeitos Processos de fabricação 

inadequados 

Utilizar mecanismos de prevenção de falhas 
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Falta de treinamento Definir programas de treinamentos 

estruturados; Critérios mais rigorosos para 

seleção de fornecedores 
Matéria-prima defeituosa 

6. 

Processamento 

Inadequado 

Ferramentas e dispositivos 

inadequados 

Analisar e padronizar processos 

Falta de padronização 

Material inadequado Garantir a qualidade do material, 

ferramentas e dispositivos 
Erros ao longo do processo 

 

7. Movimentação 

Excessiva 

 

Layout inadequado 

 

Realizar estudo de movimentos 

Padrões inadequados de 

ergonomia 

Projetar dispositivos ergonômicos; Reduzir 

deslocamentos 

  

Disposição e/ou controle 

inadequado de peças, 

matéria-prima, material de 

consumo, ferramentas e 

dispositivos 

Quadros-sombra, descarte de ferramentas 

desnecessárias, um lugar para tuo e tudo 

em seu devido lugar. Adotar sistemas de 

controle pertinentes 

Itens perdidos 

 

 

As perdas de uma cadeia produtiva geralmente estão ligadas ao sistema de 

produção adotado. Existem, basicamente, 5 tipos de políticas de produção 

(STTEFANELLI, 2007): 

• Make-to-Stock: os pedidos são atendidos por estoques de produtos acabados; 

• Make-to-Order: os pedidos disparam a fabricação dos itens. Nesse sistema não há 

estoques de produtos acabados; 

• Assembly-to-Order: os pedidos disparam a montagem dos produtos com 

componentes acabados mantidos em estoque; 

• Buy-to-Order: os pedidos disparam a compra de matéria-prima para a fabricação dos 

produtos; 

• Engineering-to-Order: os pedidos dos clientes disparam o desenvolvimento ou 

alterações do projeto do produto. 
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2.2.3. Os Cinco Princípios da Produção Enxuta 

 

Para vivenciar realmente uma cultura de Produção Enxuta baseada nos conceitos 

do Sistema Toyota de Produção não podemos pensar em apenas aplicar algumas de 

suas técnicas e ferramentas.  

WOMACK e JONES (1996) conseguiram identificar cinco princípios 

fundamentais para o sucesso do Sistema Toyota de Produção. Seguem estes cinco 

princípios, na ordem que devem ser considerados: 

 

a. Encontrar o valor: Determinar o valor através da necessidade do cliente. É comum 

que as próprias empresas definam o que é valor ao seu produto, porém quem realmente 

define são os clientes, uma vez que esses escolhem entre os produtos concorrentes de 

acordo com suas próprias necessidades. Qualidade certa, no tempo certo com o custo 

certo. 

b. Enxergar o fluxo de valor: Identificar dentre todas as atividades realizadas ao 

longo das cadeias de atividades de desenvolvimento, gerenciamento e transformação 

de matéria-prima em produto final, quais são as atividades que podem ser 

categorizadas nos três grupos – Atividades que agregam valor e atividades que não 

agregam valor, necessárias e desnecessárias. 

c. Garantir o fluxo contínuo: A partir da categorização das atividades, proceder com 

a eliminação de desperdícios que impeçam que o valor possa fluir continuamente. Ou 

seja, eliminar as atividades que não agregam valor, para buscar um fluxo sem 

interrupções. 

d. Implantar produção puxada: Onde não for possível fazer o valor fluir sem 

interrupções, deve ser implantada a lógica de puxar a produção. O responsável por 

puxar a produção de certo processo é seu cliente, seja interno (próximo processo), seja 

externo (cliente final). 
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e. Buscar a perfeição: Fazer com que os desperdícios que forem identificados, à 

medida que o fluxo de valor é interrompido, sejam reduzidos buscando sempre a 

eliminação total. 

LIKER (2005) faz uma abordagem mais completa listando 14 princípios 

norteadores do Modelo Toyota de Produção. Estes princípios são alocados em quatro 

grandes categorias: Filosofia de pensamento a longo prazo, Eliminação de 

desperdícios de processos, Respeitos e desenvolvimento das pessoas e parceiros, 

Melhoria contínua e aprendizado. A figura 5 representa os 14 princípios alocados nas 

quatro categorias. 

 

Figura 5 - As quatro categorias do modelo Toyota 

(FONTE: LIKER) 

 

Estes catorze princípios divididos nas quatro grandes categorias por ele propostas 

formam o conjunto de conceitos, métodos e ferramentas que levaram  o sucesso obtido 

pela Toyota. Conceitos e filosofias que podem ser amplamente aplicados em empresas 

dos mais variados setores e de diferentes tipologias de produção. LIKER (2004) 
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2.3. FERRAMENTAS LEAN 

 

 

2.3.1. Mapa de Fluxo de Valor (Value Stream Map) 

 

O Mapa de Fluxo de Valor (MFV) é uma das principais ferramentas do Sistema 

Toyota de Produção, porque, a partir de seu uso, é possível “enxergar” quais são as 

reais fontes de desperdícios que impedem que o valor possa fluir de maneira “enxuta”. 

Para realizar o mapeamento de fluxo de valor, considerando apenas a planta da 

fábrica, de modo que se obtenha uma visão do estado atual, deve ser selecionada uma 

família de produtos, ou seja, produtos que possuem processamentos similares, e seguir 

o caminho que o produto faz desde a chegada na planta até a chegada no cliente. Com 

isso, deve-se representar de forma visual os processos do fluxo de material e de 

informação e, conseqüentemente, enxergar as fontes de desperdícios. (STEFANELLI, 

2007) 

ROTHER & SHOOK (1999) explicaram porque o MFV é uma ferramenta 

indispensável para guiar a implantação de técnicas que diminuam as atividades que 

não agregam valor: 

a) Ajuda a enxergar a relação entre os diversos processos e não cada processo 

individualmente. 

b)  Ajuda a enxergar as fontes de desperdícios. 

c)  Unifica a linguagem que trata dos processos de manufatura. 

d)  Evidencia detalhadamente as decisões a serem tomadas. 

e)  Identifica a relação entre o fluxo de material e o fluxo de informação. 

f) Consegue descrever detalhadamente como o sistema produtivo deve operar para 

orientar o fluxo. 

De acordo com ROTHER & SHOOK (1999), primeiramente deve-se desenhar o 

mapa do estado atual, com dados coletados diretamente no chão de fábrica, e à medida 

que as idéias de estado futuro forem surgindo, destacálas, para logo depois desenhar o 

mapa do estado futuro. 
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Para a confecção do MFV, alguns ícones padrão são utilizados. Dados dos 

processos como tempos de ciclo (tempo entre a saída da primeira peça e da segunda), 

tempos de Setup e disponibilidade, dados de quantidade de estoques finais, 

intermediários e de matéria-prima e dados da demanda dos clientes costumam ser os 

dados mais importantes de serem obtidos.  

A Figura 6 é um exemplo de um MFV atual onde o tempo de valor agregado é 

insignificante perto do lead time. 

 

 

Figura 6 - Exemplo de MFV Atual 

Fonte: ROTHER & SHOOK (1999) 

 

 

Tendo a visão do estado atual, ROTHER & SHOOK (1999) propuseram sete 

recomendações que devem ser seguidas para o desenho do estado futuro: 

1- Produzir de acordo com o takt time: O takt time é o ritmo em que os 

produtos estão sendo consumidos pelo cliente, e este ritmo deve ser o 

mesmo em que os produtos são produzidos para evitar que se produza 

antes ou depois do necessário. O takt time é calculado dividindo o tempo 
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total de um período disponível para a produção pela demanda total desse 

período.         

 

2- Desenvolver fluxo contínuo onde possível: Produzir em fluxo contínuo, 

balanceado, elimina inúmeros desperdícios, como superprodução, estoques, defeitos, 

movimentação e transporte. 

3- Usar supermercados para controlar a produção onde não é possível criar 

fluxo contínuo: Os supermercados auxiliados por kanban (sistema de quadro e cartões 

que gerenciam visualmente a quantidade em estoque e fornecem a informação para os 

processos anteriores do que deve ser produzido) constituem o que é chamado de 

produção puxada. 

4- Tentar enviar a programação do cliente para apenas um processo: O 

processo que recebe a programação é chamado de processo puxador, e ele deve ser o 

último processo gerenciado por supermercado, isto é, todos os processos posteriores ao 

processo puxador devem estar em fluxo contínuo. 

5- Distribuir a produção de produtos diferentes ao processo puxador de 

maneira uniforme no decorrer do tempo: Aumentar a flexibilidade, nivelando a 

produção, isto é, fazer com que sejam produzidos lotes menores de cada produto e 

assim diminuir o tempo de resposta ao cliente. Porém o esforço é grande, já que mais 

Setups devem ser realizados e todos os tipos de componentes, freqüentemente, estarão 

na linha. A recompensa é a eliminação de grande quantidade de desperdícios. 

6- Liberar e retirar um incremento de trabalho pequeno e uniforme no 

processo puxador: Esse tempo entre cada liberada e retirada de incremento de 

trabalho é chamado pitch, que, freqüentemente, é a multiplicação do takt time pelo 

tamanho da embalagem (quantidade de peças que cabem na embalagem). 

Normalmente, um pitch varia de 5 a 60 minutos. O pitch pode ser considerado como a 

freqüência com que a administração toma conhecimento do desempenho dos processos 

em relação à demanda dos clientes. 

7- Desenvolver a habilidade de fazer “toda parte todo dia” nos processos 

anteriores ao puxador: O TPT (“toda parte todo ...”) indica com que freqüência um 
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tipo de peça volta a ser processado. Ou seja, quanto menor for o TPT, menores serão 

os lotes. 

 

Ainda de acordo com ROTHER & SHOOK (1999), a aplicação prática do 

mapeamento de fluxo de valor deve seguir as fases da Figura 7: 

 

 

 

Figura 7 - Fases para a aplicação do mapeamento de fluxo de valor 

Fonte: QUEIROZ et al (2007) 

 
 

Segundo QUEIROZ et al,(2007) essas fases tem as seguintes características: 

- primeira fase: definir uma família de produtos, ou seja, produtos que são processados 

nos mesmos processos de fabricação; 

-segunda fase: desenhar o estado atual e projetar o estado futuro. As setas entre esses 

dois estados têm duplo sentido para enfatizar que o desenvolvimento de um depende 

do outro, ou seja, ao desenhar o estado atual, idéias sobre o estado futuro virão à tona, 

assim como ao desenhar o estado futuro, percebe-se que informações importantes 

sobre o estado atual passaram despercebidas. 
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-terceira fase: preparar um plano de trabalho que expresse, em uma página, como se 

planeja chegar ao estado futuro. Uma vez implementada a situação futura passa a ser 

atual, necessitando assim de um novo estado futuro, de maneira a formar um ciclo de 

melhoria contínua. 

Segundo ROTHER & SHOOK (1999) o que torna o fluxo de valor enxuto é 

fabricar os produtos em um fluxo contínuo completo, com tempos de atravessamento 

dentro da fábrica suficientemente curtos para permitir a produção somente dos pedidos 

confirmados e com o tempo de mudança zero entre os diferentes produtos. Para isso, é 

necessário inúmeros mapas de estado futuro, cada um mais enxuto que o outro. 

ROTHER & SHOOK (1999) finalizam afirmando que, com o mapa do estado 

futuro em mãos, é preciso colocá-lo em prática com apoio de um plano de trabalho, o 

qual deverá conter metas, responsáveis e datas definidas.  

 

 

2.3.2. Melhoria Contínua – Kaizen 

 

Kaizen é uma palavra japonesa que significa mudança boa, literalmente.  

De acordo com CORRÊA & CORRÊA (2005), as ações de kaizen podem ser 

utilizadas de diversas formas, e são essencialmente orientadas para equipes de 

trabalho, que, inteiramente focadas em um objetivo, sugerem, analisam, propõem e 

implantam melhorias em processos, fluxos de trabalho, arranjos físicos, métodos e 

divisões do trabalho e equipamentos e instalações. 

Segundo STEFANELLI (2007), um evento kaizen é um projeto intenso e de 

curto prazo para melhorar um processo. Um evento normalmente inclui treinamentos, 

análises da situação atual, projetos da situação futura, modificações de processos, de 

produtos e de áreas. Ainda segundo a autora, esse tipo de evento ocorre normalmente 

em um período de 3 a 8 dias com uma equipe formada por pessoas de diversas áreas. 

Segundo PERIN (2005), o efeito a longo prazo das melhorias de pequena escala 

é freqüentemente maior que uma simples melhoria de grande escala. E é justamente na 

implementação dessas melhorias de pequena escala que se encontram os eventos 

kaizen. 
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Segundo GOLDRATT (1990) a restrição do sistema é o processo que impede 

que o sistema, como um todo, atinja um desempenho maior em relação à sua meta. As 

restrições são chamadas também de “gargalos” do sistema. Essa importante definição 

foi difundida nos estudos de Goldratt, e se for aliada à metodologia dos Eventos 

Kaizen, confere grande poder à filosofia de melhoria contínua da Produção Enxuta. 

 

 

2.3.3.  Metodologia A3 

 

Segundo SALVADA (2008), o relatório A3 de solução de problemas, adaptado 

da Toyota, é uma ferramenta fundamental para uso de qualquer organização. Possui 

uma metodologia completa de solução de problemas que começa com um profundo 

entendimento de como o trabalho é feito na realidade.  

Segundo a Consultoria Hominiss, A3 é um método estruturado usado para 

planejar, acompanhar e comunicar melhorias no chão de fábrica. É uma página de 

documento que resume o objetivo, o andamento e os resultados da melhoria realizada 

ou em realização. 

O nome refere-se ao tamanho do papel normalmente utilizado (A3). 

A Figura 8 é o exemplo de A3 que aplicaremos neste trabalho. 
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Figura 8 - Exemplo de A3 

Fonte: HOMINISS (2009) 

 

Ainda segundo SALVADA (2008), o sucesso do uso do relatório A3 atribui-se a 

diversos fatores: 

- O método A3 exige que se documente a forma como o trabalho é realmente 

feito. Observar o trabalho pessoalmente faz com que  os pequenos detalhes geralmente 

negligenciados no local de trabalho sejam identificados. 

- O relatório A3 permite que o pessoal envolvido possa contribuir para a solução 

de problemas em vez de apenas trabalhar ao torno dele.  

- Os recursos visuais presentes no relatório A3 proporcionam aos responsáveis 

aptidões para verem seus problemas com maior clareza e todos percebem o sistema 

com maior facilidade.  

 

 

2.3.4. Gestão Visual  

 

Segundo LIKER (2005), controle visual pode ser entendido como “qualquer 

dispositivo de comunicação usado no ambiente de trabalho para nos dizer rapidamente 

como o trabalho deve ser executado e se há algum desvio de padrão.” 
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O 5S, ferramenta básica para a implantação de diversas outras ferramentas do 

Sistema Toyota de Produção, se usado da maneira certa torna-se parte de um sistema 

bem elaborado de gestão visual em um ambiente enxuto bem planejado. (LIKER 

2005) 

LIKER (2005) também define o 5S (em japonês as cinco letras “S” 

correspondem a seiri, seiton, seiso, seiketsu e shitsuke) como: 

· Seiri (Classificar): Classificar os itens de uma operação, descartar o que for 

desnecessário, para manter apenas o que realmente é usado naquele local. 

· Seiton (Organizar): Ter um lugar definido e único para cada item classificado 

como necessário e mantê-lo no lugar. 

· Seiso (Limpar): Criar uma rotina de limpeza e inspeção que auxilia a expor 

condições anormais e falhas que, potencialmente, acarretarão em baixa qualidade e 

quebras de equipamentos. 

· Seiketsu (Padronizar): Elaborar regras e procedimentos (se possíveis visuais) 

para manter e controlar os três primeiros “S”. 

· Shitsuke (Disciplinar): O mais difícil de implantar. Criar um senso de 

autodisciplina para manter um ambiente de trabalho estável e favorável à melhoria 

contínua.  

GRIEF (1991) afirma que três etapas devem ser seguidas para que um sistema de 

Gestão Visual funcione adequadamente: 

a) Visibilidade dos problemas: Permite que, rapidamente, qualquer pessoa que 

possa exercer influência sobre o processo, possa reconhecer os problemas que 

atrapalham o andamento ideal das atividades deste processo. Sinais luminosos, sinais 

sonoros e gráficos de acompanhamento com linhas de limites (superior ou inferior) ou 

linhas de meta podem ser utilizados. 

b) Visibilidade do sistema de respostas: Um sistema de respostas deve ser 

previamente desenvolvido para que os problemas mais freqüentes possam ter 

resolução mais rápida. Escalas de pressão e temperatura demarcadas com cores que 

permitam interpretação intuitiva podem ser utilizadas. Por exemplo: os números 

pintados de verde são ideais, de amarelo, perigosos e de vermelho proibidos. 
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c) Registro dos problemas: Devem ser criados documentos padrão que 

acumulem registros dos problemas freqüentes e esporádicos para permitir análise e 

correção futura. Diagramas de Pareto são bons exemplos. 

 

SLACK et al (2008) destaca a gestão visual como uma das principais técnicas da 

Produção Enxuta, e enumera algumas medidas que podem ser tomadas para deixar a 

informação à vista: 

· Exibir medidas de desempenho no posto de trabalho; 

· Utilizar luzes para indicar paradas; 

· Exibir gráficos de controle de qualidade; 

· Deixar visíveis checklists e técnicas de melhoria; 

· Deixar à vista, em uma área separada, exemplos de produtos bons e defeituosos, 

tanto da empresa, como dos concorrentes; 

· Utilizar sistema de controle de produção visual, como kanbans, e; 

· Promover layouts sem divisórias entre os postos de trabalho. 

 

 

2.3.5. Layout lean 

 

Segundo RENTES & SILVA (2002), o principal objetivo de se planejar um 

layout enxuto é o interesse em reduzir os custos de movimentação e transporte, e ainda 

favorecer o fluxo de valor dos produtos de maneira mais organizada, de modo a 

facilitar o gerenciamento do processo. Para isso busca-se diminuir o tamanho do fluxo 

de material. Com base nana afirmação de SIMS (1990) “a melhor movimentação de 

materiais é não movimentar”, RENTES & SILVA (2002), afirmam que um layout 

enxuto precisa ter as seguintes características: 

· O fluxo entre os consecutivos pares de operações precisa ter uma distância 

pequena 

· O fluxo precisa ter um mínimo de retorno ou cruzamento de dois fluxos para 

uma mesma estação de trabalho. 
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· O fluxo dentro dos setores produtivos precisa ter o perfil mais simplificado 

possível. 

O Quadro 1 apresenta os benefícios básicos para cada tipo de fluxo. 

 

 
Quadro 1 - Benefícios básicos para cada tipo de fluxo 

Fonte: ROTHER, M. & SHOOK, J. (1999) 

 

 

 

2.3.5.1. Manufatura Celular 

 

Segundo a Consultoria Hominiss (2007), célula é um arranjo de pessoas, 

máquinas, materiais e métodos em que as etapas do processo estão próximas e ocorrem 

em ordem seqüencial, através do qual as partes são processadas em um fluxo 

contínuo.  

A manufatura celular é caracterizada quando se processa uma unidade por vez, 

na taxa determinada pela demanda.  

O Quadro 2 representa um comparativo entre se produzir em grandes lotes e se 

produzir uma peça de cada vez (One-piece-flow). 
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Quadro 2 - Produção em lotes x Produção Unitária 
Adaptado de HOMINISS (2007) 

Grandes lotes  One-piece flow  

- Aumenta o lead-time entre  

  o pedido do cliente e a entrega 

  dos produtos;  

- Permite a entrega de produtos 

  com menor demora;  

- Necessita de trabalho, energia 

  e espaço para armazenagem  

  e transporte dos produtos;  

- Reduz a necessidade de recursos  

  para manutenção e transporte;  

- Aumenta as chances de avarias  

  e deterioração dos itens;  

- Diminui o risco de avarias,  

  deterioração e obsolescência;  

- Tendência a encobrir problemas;  - Expõe vários problemas:  

  senso de urgência para resolvê-los;  

 

Produzir uma peça de cada vez (one-piece-flow) é um estado ideal, mas nem 

sempre é possível. O importante é promover o fluxo dos produtos, com o mínimo de 

esperas (filas) e demoras e manter o foco no fluxo de material, não somente nos 

equipamentos e operações. 

Outro ponto que se deve levar em conta ao se projetar uma célula de produção é a 

análise da capacidade de cada estação de trabalho em relação ao takt-time. Para 

facilitar o entendimento do leitor, a Figura 9 representa um exemplo de MFV Atual 

que demonstra um determinado fluxo de material em que uma estação de trabalho tem 

o tempo de ciclo maior que o takt-time. 
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Figura 10 - Exemplo de MFV atual 

Fonte: ROTHER & SHOOK (1999) 

 

 

Supondo que o takt-time para essa família de produtos seja de 50s, é possível 

observar que a estação de “Montagem 1” com T/C=62s não tem capacidade para 

atender o takt-time e conseqüentemente à demanda do cliente. Nestes casos, é 

recomendado que se tente reduzir o T/C através da inserção de mais operadores no 

processo ou mesmo por meio de mudanças técnicas de projeto. 

 Caso nenhumas dessas alternativas consigam resolver o problema de capacidade, 

é necessário haver a duplicação da estação de trabalho. 

 

 

Segundo REGO et al (2006), algumas vantagens de um layout celular são: 

� Minimiza a distância percorrida no caso de um único operador 

� Minimiza o transporte de peças no caso de alguma dela precisar, 

eventualmente, regressar a uma estação pela qual já passou anteriormente 

� Assegura um WIP e fluxo constantes na célula 
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� Se o mesmo operador estiver na primeira e na última estação de trabalho, uma 

nova peça será iniciada na célula tão logo uma peça deixe a estação final 

 

Ainda segundo REGO et al (2006), o interior do “U” é destinado exclusivamente 

aos funcionários e deve ficar livre de qualquer obstáculo, como materiais, caixas, 

bancadas e estoque. Todos os postos de trabalho devem ser orientados para o interior 

do “U”, de forma que nenhum fique isolado dos demais. Deve ser possível abastecer 

com materiais e retirar produtos de cada posto de trabalho sem ser preciso entrar no U. 

De acordo com a Consultoria Hominiss (2009), um layout celular tem entre as 

principais características, as expressas na Figura 10: 

 

 

Figura 10 - Modelo de layout celular 
Adaptado de ROTHER, M. & SHOOK, J. (1999) 

 

 

 

2.3.6. Balanceamento de linhas 

 

O balanceamento de linhas nada mais é que a prever o melhor dimensionamento 

para a distribuição das atividades entre os recursos para realizar uma tarefa, de modo a 
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permitir uma elevada utilização de trabalho e de equipamentos, e minimizar os tempos 

de ociosidade. 

“Consiste em distribuir e nivelar o tempo total das operações em relação ao 

tempo homem máquina, para as pessoas em seus respectivos postos de trabalho” 

MARTINS & LAUGENI. (2000) 

Balancear uma linha de produção significa utilizar melhor os recursos produtivos 

e reduzir os custos de produção, pois o número de máquinas/estações de trabalho, o 

investimento em equipamentos, e o número de operadores serão mais bem 

dimensionados. Isso reflete a eficiência da linha, principalmente em termos de 

capacidade de produção e custo unitário do produto. 

A Figura 11 ilustra que antes do balanceamento ser realizado, o operador 01 não 

conseguia realizar seu conjunto de atividades abaixo do takt-time, ou seja, não 

conseguia atender o ritmo de consumo do cliente, enquanto o operador 02 ficava 

ocioso por um tempo a espera do takt-time. Após as atividades serem divididas de 

maneira melhor dimensionada, os operadores passam a conseguir atender o ritmo de 

produção necessário, sem o comprometimento do processo. 

 

 

Figura 11 - Exemplo de Balanceamento de Atividades 
Adaptado de ROTHER, M. & SHOOK, J. (1999) 
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2.3.7. Padronização de atividades 

 

Segundo PERIN (2005), a padronização, nas empresas de um modo geral, é uma 

indispensável ferramenta gerencial. Nas empresas brasileiras falta o reconhecimento e 

o treinamento das pessoas que ocupam cargos gerenciais em relação à padronização. 

Para padronizar é preciso, através de um estudo das operações em questão, 

encontrar a melhor maneira de realizá-la e tornar essa maneira a maneira padrão para a 

atividade em questão, através de treinamentos dos operadores e posteriores 

acompanhamentos.  

A ferramenta da padronização das atividades visa garantir altos níveis de 

qualidade e produtividade uma vez que o resultado final é a obtenção de reprodução 

sistemática de uma “melhor prática” para a atividade. 

Quando melhorias são feitas e não há padronização, elas tendem a se perder ao 

longo do tempo. Já quando as mudanças realizadas são padronizadas, pequenas 

melhorias se tornam grandes ao longo do tempo, Figura 12. 

 

 

Figura 12 - Comportamento de Melhorias ao longo do tempo 

 

 

A padronização assegura que cada operador no processo produtivo saiba o que 

fazer, como fazer e quando fazer.  
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A Figura 13 mostra que, segundo PERIN (2005), a padronização tem o objetivo 

de facilitar às pessoas envolvidas no processo distinguirem uma situação normal de 

uma anormal e tomar as ações necessárias. 

 

 

 

Figura 13 - Processo Padronizado 
(FONTE: PERIN, 2005) 

 

2.4. O MODELO DMAIC 
 

O DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) é um modelo utilizado 

no processo de melhoria da metodologia desenvolvida na Motorola na década de 80, 

conhecida como Seis Sigma. 

De acordo com HAHN (2000) e com a consultoria HOMINISS (2008), cada 

etapa da metodologia pode ser traduzida em uma ação, e segue uma ordem cronológica 

do processo de raciocínio: 

· Define (Definir): Nesta etapa, é escolhido o processo que será melhorado, definidos 

os pré-requisitos técnicos e as metas estratégicas. 

· Measure (Medir): Nesta etapa, é realizado um levantamento da situação atual, 

mapeados os processos e definidas as medidas chave (variáveis a serem analisadas e 

controladas). 
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· Analyze (Analisar): Nesta etapa, é feita uma análise da situação atual para identificar 

as causas raízes dos problemas encontrados no levantamento da situação atual. Uma 

visão futura também é construída nesta etapa. 

· Improve (Melhorar ou Implantar): Nesta etapa, é planejada e realizada a 

implantação da visão futura desenvolvida. 

· Control (Controlar): Nesta etapa, é feito um controle estatístico das medidas-chave 

definidas para acompanhar o progresso da implantação. 

A situação futura que é projetada hoje passa a ser o estado atual de amanha. 

Sendo assim, são necessários vários ciclos de implantação para que se chegue em um 

estado “ideal”, Figura 14. 

 

 

Figura 14 - Modelo DMAIC 
Fonte: HOMINISS (2009) 

 

 

O modelo DMAIC, por ser uma metodologia de aplicação e implantação de 

melhorias de processos, pode ser facilmente mesclado à aplicações de métodos que 

tenham como objetivo melhorar processos, produtivos ou administrativos. 
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O presente trabalho teve um ciclo de implantações seguindo o modelo DMAIC 

com duração de 6 meses, baseado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Cronograma Macro do Projeto (DMAIC) 
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3 . CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
3.1. O MERCADO DE ENERGIA EÓLICA NO BRASIL E NO MUNDO 

 

A perspectiva de crescimento econômico para o Brasil  deve se intensificar nos 

próximos anos devido entre outros fatores ao Programa de Aceleramento Econômico. 

(PAC). A indústria está com mais de 82% de sua capacidade instalada em atividade. 

Esse é o maior nível de atividade registrado nos últimos 30 anos e as tendências ainda 

apontam para a ampliação do nível de atividade industrial. 

A busca de soluções para reduzir o impacto do aumento do custo e da 

insegurança do abastecimento de energia passa pela diversificação da matriz 

energética. 

Segundo o Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, nosso potencial de geração 

eólica de energia é da ordem de 143 GW (mais de 10 Itaipus) – Exceto potencial 

offshore. 

Para se ter uma idéia da grandeza desse número, todo o parque gerador brasileiro 

produz 96 GW, sendo a Região Nordeste, que é considerada uma das regiões mais 

privilegiadas em termos de vento do mundo, responsável por 75 GW. 

A energia vinda dos ventos pode atender 12% da demanda global em 2020, e até 

22% em 2030. As informações são de um estudo publicado na data de 13/10/2010 pela 

Global Wind Energy Council (GWEC, Conselho Global de Energia Eólica) e pelo 

Greenpeace Internacional. 

O estudo denominado "Global Wind Energy Outlook 2010" estima que a energia 

eólica poderia desempenhar um papel fundamental na procura crescente por energia, 

além de minimizar a emissão de gases do efeito estufa, Figura 15. 
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Figura 15 - Evolução da procura de energia pelo tempo 

Fonte: www.wobben.com.br, acessado em 05/08/2010 
 
 

Desde a criação do Proinfa, a produção de energia eólica no Brasil aumentou de 

22 MW em 2003 para 602 MW em 2009, como parte dos 36 projetos privados. Outros 

10 projetos estão em construção, com uma capacidade de 256,4 MW, e 45 outros 

projetos foram aprovados pela ANEEL, com um potencial estimado de 2,139.7 MW. 

O desenvolvimento destas fontes de energia eólica no Brasil está ajudando o país 

a alcançar seus objetivos estratégicos de aumentar a segurança energética, reduzir as 

emissões de gases de efeito estufa e criando empregos. O potencial para este tipo de 

geração de energia no Brasil poderia chegar a até 145.000 MW, segundo o Relatório 

de Potencial de Energia Eólica de 2001 do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica 

(Cepel). 

A energia eólica no Brasil tinha uma capacidade instalada de 602 MW no final de 

2009, suficiente para abastecer uma cidade de cerca de 300 mil residências. Os 36 



50 

parques eólicos e fazendas eólicas do país, em 2009, estavam localizadas no Nordeste 

(5 estados), Sul (3 estados) e Sudeste (1 estado). 

Em 14 de dezembro de 2009, cerca de 1.800 megawatts (MW) foram contratados 

com 71 usinas de energia eólica programados para serem entregues a partir do 1 de 

julho de 2012. Ao focalizar internamente na geração de energia eólica, o Brasil é parte 

de um movimento internacional para tornar a energia eólica uma fonte primária de 

energia. Na verdade, a energia eólica tem tido a maior taxa de expansão de todas as 

fontes renováveis de energia disponíveis, com um crescimento médio de 27% por ano 

desde 1990, segundo o Global Wind Energy Council (GWEC). 

 

 

3.2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

 

A empresa em que o trabalho foi desenvolvido atua em setores como o de 

geração de energia (hidrelétrica e eólica), óleo e gás, mineração, aços, entre outros. 

A empresa é de capital 100% brasileiro e possui plantas em Guarulhos-SP e 

Sorocaba-SP. 

Atualmente a empresa possui um total cerca de 2000 funcionários, sendo que 

cerca de 1100 se concentram na planta de Guarulhos. 

O sistema de produção da empresa segue uma tipologia geralmente ETO 

(Engineering to Order), contendo uma fase muito clara de desenvolvimento de 

produto anterior à fase de fabricação do mesmo. Em alguns casos, como é o caso a ser 

estudado, para um mix determinado de produto, encontram-se projetos já pré-

definidos, sendo assim torna-se uma tipologia MTO (Make to order) 

A unidade produtiva em questão procura, por meio de implementações de 

técnicas e filosofias de produção enxuta, reduzir seus custos operacionais e eliminar as 

perdas existentes dentro de seus fluxos produtivos visando a maximização dos 

resultados do grupo. Por se tratar de uma tipologia de produção essencialmente ETO, e 

com lead times de desenvolvimento e fabricação muito longos, a aplicação de técnicas 

e ferramentas de produção enxuta torna-se um grande desafio. 
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Devido ao mercado para geração de energia eólica estar muito aquecido, e a 

busca contínua pela satisfação de seus clientes, a empresa busca na aplicação de 

técnicas e conceitos enxutos de produção, a otimização de seus índices de: 

pontualidade, produtividade, redução de custos operacionais gerando uma otimização 

de seus resultados para esse setor. 

 

3.3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

 

O produto em questão é um dos componentes necessários para formação do 

aerogerador modelo E70. 

Um aerogerador é um gerador elétrico integrado ao eixo de um cata-vento cuja 

missão é converter energia eólica em energia elétrica. Este tipo de gerador tem se 

popularizado rapidamente devido ao fato de a energia eólica ser um tipo de energia 

renovável, diferente da queima de combustíveis fósseis. É também considerada uma 

"energia limpa" (que respeita ao meio ambiente), já que não requer uma combustão 

que produza resíduos poluentes nem a destruição de recursos naturais. 

O princípio de funcionamento baseia-se na conversão da energia cinetica, que é 

resultante do movimento de rotação causado pela incidencia do vento nas pas do 

aerogerador. 

A quantidade de energia eletrica que pode ser gerada depende de quatro fatores: 

da quantidade de vento que passa pela hélice, do diâmetro da hélice, a dimensão do 

gerador e o rendimento de todo sistema.  

No entanto, a quantidade de energia produzida por este meio é ainda uma mínima 

parte da que se consome pelos países desenvolvidos. A Figura 16 mostra o aerogerador 

da família E70. 
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  E-70    

Figura 16 - Aerogerador família E70 

Fonte: www.wobben.com.br, acessado em 05/08/2010 

 

A família E-70 é a recordista na faixa de 1.500 a 2.300 kW, com 71 metros de 

diâmetro de rotor, e com cerca de 5.550 unidades instaladas em 28 países. 

Dentre os componentes necessários para a fabricação do aerogerador da família 

E70, os braços eólicos, o Anel Estator e o Rotor são produtos fabricados pela empresa 

em que esse trabalho foi desenvolvido. 

A empresa produz todos os 3 componentes que formam um produto como o 

representado na Figura 17. Esse produto é montado apenas no cliente, porém a 

expedição dos componentes é feita somente a partir do conjunto completo, ou seja, um 

kit de 6 Braços Eólicos, 1 Rotor e 1 Anel Estator. 
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Figura 17 - Produto completo 

 

 A seguir é possível visualizar um Braço Eólico e seus componentes são 

identificados na Figura 18. 

 

 

 

Figura 18 - Braço Eólico e componentes 
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4. ESTUDO DO CASO 
 

4.1.  ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

 
 

Para organizar e criar uma lógica para implantação das etapas escolhidas, o 

trabalho teve de ser estruturado. As etapas deveriam seguir uma ordem lógica para 

impulsionar a aprendizagem das equipes de implantação. Foi decidido que as 

implantações seriam feitas via Eventos Kaizen, porque este método é o mais aceito e 

mais utilizado em processos de aplicação de ferramentas do Sistema Toyota de 

Produção, e, também, por ser eficaz (atingindo, quase sempre, todos os objetivos 

propostos) e eficiente (promovendo o desenvolvimento das pessoas envolvidas e 

gerando uma cultura de aprendizagem). 

Para utilizar Eventos Kaizen como metodologia de implantação, deveriam ser 

feitos cronogramas de implantação de uma semana (5 dias úteis), tempo insuficiente 

para aplicação completa de um método abrangente e eficaz para uma transformação 

Lean, portanto o primeiro passo foi dividir quais etapas deveriam ser aplicadas em 

uma fase anterior à modificação do estado atual, denominada “Pré-Implantação”, quais 

etapas deveriam ser aplicadas na fase de modificação do estado atual, o Evento Kaizen 

propriamente dito, fase denominada “Implantação”, e, por fim, quais etapas deveriam 

ser aplicadas após o Evento Kaizen para manutenção do estado futuro, fase 

denominada “Pós-Implantação”. Para estruturar o planejamento dos EK foi utilizada a 

ferramenta A3. 

Dentro de cada fase destas, foram alocadas as etapas do DMAIC, metodologia 

escolhida por ser comprovadamente eficaz, e por possuir uma lógica de fácil 

entendimento. 

Na Pré-Implantação foram realizadas as etapas de Definir, Medir e Analisar, 

onde seriam aplicadas as etapas de: definição da família de produtos, definição do 

escopo o projeto, mapeamento do fluxo de valor do estado atual (apresentação do 

problema) e proposta de estado futuro, balanceamento de linha, elaboração de padrões 

de trabalho, elaboração de propostas de layout, projeto de sistemas de controle visual  
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Na Implantação foram realizadas as etapas de modificação do ambiente físico 

(5S), mudança de layout, implantação dos sistemas de controle visual e treinamento 

dos operadores. 

Finalmente, na Pós-Implantação foram realizadas as etapas de controle e 

sustentabilidade das melhorias, como auditorias do ambiente e do novo padrão. 

A Tabela 3 mostra a estrutura de aplicação proposta, identificando as principais 

fontes bibliográficas utilizadas para cada fase definida. 

 

 

Tabela 3 - Estrutura de Aplicação Proposto 
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4.1.1. PRÉ-IMPLANTAÇÃO 

 

4.1.1.1. Definição de Escopo 

 

 Dentre os produtos atualmente presentes na carteira da empresa em que o 

estudo foi realizado, foi escolhida a família de produtos de Braços Eólicos, pois é uma 

das famílias de produtos com maior representatividade financeira e com enorme 

potencial de mercado. A Figura 19 retrata as principais famílias de produtos que 

compõe a carteira da empresa. 

 

Figura 19 - Principais famílias de produtos 

 

 Além desses fatores, os itens eólicos são itens padronizados, com produção 

repetitiva, e com uma carteira de pedidos bem definida (demanda estável). Tudo isso é 

favorável a aplicação dos conceitos enxutos, uma vez que se caracteriza uma produção 

seriada. 

Analisando o desempenho do fluxo de Braços eólicos, foi possível identificar os 

principais problemas: 

� Alto índice de atrasos no cumprimento de prazos 

� Falta de área na planta 

� Quantidade significativa de horas-extras 

� Alto WIP (work in process) 
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O ponto de partida para a determinação da aplicação dos conceitos de produção 

enxuta como um potencial gerador de ganhos se deu através da análise dos requisitos 

iniciais do projeto. Seguindo a metodologia DMAIC, na qual sua primeira fase 

consiste na identificação dos requisitos do projeto, definiu-se como principais 

requisitos, o aumento da pontualidade de entregas, a redução de área destinada para o 

processo de Caldeiraria, o aumento da produtividade do setor de Caldeiraria (visto que 

é o processo de maior agregação de valor ao longo do fluxo em questão), e a redução 

do lead-time de fabricação. 

 

4.1.1.2. Medir e Mapear a Situação Atual 

 

Algumas informações levantadas sobre a família de produtos de Braços eólicos 

foram: 

a) Demanda Mensal: 42 braços/Mês 

b) Lead time: 57,5 dias 

c) 2 turnos de trabalho por dia 

 

A ferramenta utilizada para o macro diagnóstico inicial da empresa foi o MFV. 

Através dele conseguiu-se identificar os potenciais de melhoria e quais conceitos e 

técnicas melhor se adequariam na busca pelo atendimento dos requisitos do negócio. 

O MFV representado na Figura 20 foi desenvolvido através das informações 

acima e de dados levantados no chão-de-fábrica.  
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Figura 20 - MFV Situação Anterior - Macro 

 

Através do mapa da situação atual pode-se ter uma visão de todo o fluxo de 

material e de informação. Como fonte de desperdícios e problemas pôde-se identificar: 

1. Existência de um grande número de pontos de estoques (Alto WIP) 

2. Lead Time de 57,5 dias e um valor agregado de 5,5 dias – 9,6% 

3. Efeito de falta e sobra no abastecimento de matéria-prima para a Caldeiraria 

4. Não existe um controle visual da produção 

5. Produção em lotes 

  

 O takt time é calculado dividindo o tempo total de um período disponível para 

produção pela demanda total desse período.  No fluxo de valor em questão, há 2 turnos 

de produção, 5 dias por semana, e uma demanda de 42 braços por mês. Em posse 

desses dados, conclui-se que o takt time, nesse caso, é 3,8h. Portanto, para atender a 

demanda de acordo com as necessidades do cliente é necessário produzir 1 Braço 
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Eólico a cada 3,8 horas de trabalho. Essa informação é importante para estabelecer o 

ritmo de trabalho no estado futuro. 

Outro MFV do estado anterior à implantação foi desenvolvido para o processo de 

Caldeiraria, que se observarmos possui um T/C (tempo de ciclo) acima do takt-time, 

ou seja, não atende à demanda do cliente, e é o processo onde o produto sofre a sua 

maior agregação de valor (Cerca de 8 dias de atravessamento). Portanto, se viu 

necessário um estudo mais apurado neste setor. A Figura 21 representa o MFV da 

Situação de Caldeiraria e Solda antes da implementação. 

 

 

Figura 21 - MFV Situação Anterior - Micro Caldeiraria e Solda 

 

Como fonte de desperdícios e problemas pode-se identificar: 

 

1. Existência de um grande número de pontos de estoques (Alto WIP) 

2. Lead Time de 8 dias e um valor agregado de 2,3 dias  

3. Efeito de falta e sobra no abastecimento de matéria-prima para a Caldeiraria 

4. Não existe um controle visual da produção 

5. Produção em lotes 
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6. Grande área utilizada (layout inadequado) 

7. Falta de limpeza e organização  

8. Desbalanceamento das operações 

 

 

4.1.1.3. Análise da Situação Atual e Desenvolvimento da Situação Futura 

 

 Através das análises dos mapas de fluxo de valor apresentados, como 

mencionado anteriormente, pode-se notar que o tempo de agregação de valor são 

muito inferiores aos lead times de produção. A análise macro mostra um nível de 9,6% 

de agregação de valor e a análise micro do processo de Caldeiraria mostra um nível de 

28 %.  

De acordo com HINES e TAYLOR (2000), a grande maioria das atividades se 

encaixa no grupo das atividades que não agregam valor. Em ambientes de manufatura, 

apenas 5% do tempo é gasto com atividades que agregam valor. Nota-se, neste ponto, 

que em ambientes de produção onde as atividades de Caldeiraria e de Solda 

predominam uma porcentagem maior de agregação de valor é observada em relação a 

outros ambientes, como por exemplo, o de Montagem. No entanto, este patamar ainda 

está longe dos padrões de excelência exigidos pelo Modelo Toyota de produção. 

Com base no mapa do estado atual macro do fluxo de Braços Eólicos, o MFV 

para a situação futura com as seguintes soluções foi proposto, Figura 22. 
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Figura 22 - MFV Situação Futura - Macro 

 

a) Fluxo Contínuo ao longo de todo o fluxo. 

- Agrupamento dos processos de Caldeiraria e Furação. 

- Gestão Visual para melhor sincronização das atividades 

- Buffer de peças (estoque pulmão) – entre a Caldeiraria e a Usinagem.  

- Buffer de peças (estoque pulmão) – entre a Usinagem e o Jato. 

 

Tendo a visão do estado atual, as duas primeiras recomendações propostas por  

ROTHER & SHOOK (1999) foram rigorosamente seguidas. 

1- Produzir de acordo com o takt time: O takt time é o ritmo em que os 

produtos estão sendo vendidos, e este ritmo deve ser o mesmo em que os produtos são 

produzidos para evitar que se produza antes o depois do necessário. O takt-time é 

calculado dividindo o tempo total de um período disponível para a produção pela 

demanda total desse período. 

2- Desenvolver fluxo contínuo onde possível: Produzir em fluxo contínuo, 

balanceado, eliminando estoques entre processos. 
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Na situação anterior à implementação havia um alto WIP, não havia 

comunicação visual entre os setores, e a produção era dada em lotes, ou seja, um fluxo 

totalmente empurrado com um lead time.médio de 57,5 dias e 5 dias de agregação de 

valor, o que representava 9,6% do total. Além disso, os prazos de entrega para o 

cliente não conseguiam ser cumpridos, pois não se conseguia produzir de acordo com 

o takt-time. Foi proposto, então, de acordo com o mapa de fluxo de valor representado 

na Figura 22, o estado futuro, introduzir-se fluxo contínuo ao longo de todo o fluxo, 

com as atividades balanceadas de acordo com o takt-time. 

Ao analisar o estado anterior, nota-se um estoque de 11 peças entre o processo de 

Caldeiraria e o processo de Furação, o que correspondia a 5,25 dias. Nota-se 

claramente, neste ponto, vários desperdícios destacados por LIKER (2005), tais como, 

superprodução, estoque, espera e transporte. Para eliminar estes desperdícios e seguir a 

segunda recomendação proposta por ROTHER & SHOOK (1999), introduzindo fluxo 

contínuo entre esses 2 processos.  O processo de Furação podia facilmente ser 

incorporado ao fim do processo de Caldeiraria em fluxo contínuo, uma vez que a 

máquina de furação não era um recurso compartilhado, e sim totalmente dedicado à 

furação dos Braços Eólicos. 

Entre os processos de Furação e Usinagem havia 31 peças em estoque, o que 

correspondia a 14,75 dias. Isso se dava principalmente devido à falta de comunicação 

visual entre os processos. A Furadeira produzia lotes de peças sem se preocupar com a 

capacidade da máquina de usinagem de maneira totalmente desorganizada e sem 

padronização. A solução ideal para esse problema seria a incorporação da máquina de 

usinagem com os processos de Caldeiraria/Furação, porém a máquina de usinagem é 

um recurso compartilhado na fábrica, o que inviabiliza essa saída. A alternativa 

escolhida para organizar de maneira mais eficiente o fluxo nesse ponto foi o 

desenvolvimento de um Buffer de peças entre os processos em questão. Como visto 

acima na descrição do produto, o kit do produto final é composto por 6 braços. Sendo 

assim, projetou-se um quadro de acompanhamento antes da Usinagem, dimensionado 

da seguinte maneira: 

- Buffer de 6 peças  

- Disparo da usinagem por quantidade constante, a partir da quarta peça. 
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Dessa maneira, otimizava-se a utilização da máquina de usinagem, que usinava 

de uma só vez o kit completo com 6 braços eólicos sem interrupção e sem a 

necessidade de setup. Sendo assim, cada peça caldeirada e furada carregava um cartão 

denominado de NTI e ao chegar na porta da usinagem esse cartão era transferido para 

um quadro de programação da máquina de usinagem, Quadro 3. Ao atingir 4 cartões, 

disparava-se a necessidade de se usinar Braços Eólicos.  

 

 

Quadro 3 - Programação da Usinagem 
 

Do mesmo modo, entre os processos de Usinagem e Jato havia 7 peças em 

estoque, o que correspondia a 3,3 dias. Isso também se dava principalmente devido à 

falta de comunicação visual entre os processos. O Jato é um recurso compartilhado 

pela fábrica, porém como os Braços eólicos são peças pequenas se comparados às 

peças produzidas na empresa em que foi realizado o estudo, podia-se facilmente inserir 

o kit de braços entre as peças de grande dimensão. Sendo assim, o recurso de Jato 

estava 100% disponível para esta família de produtos. De maneira similar à solução 
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apresentada pra eliminação dos altos estoques e a produção em lotes entre os processos 

de Caldeiraria/Furação e Usinagem foi projetado um Buffer de peças entre os 

processos de Usinagem e Jateamento. Como visto acima, o kit do produto final é 

composto por 6 braços. Sendo assim, projetou-se um quadro de acompanhamento 

antes do Jato, dimensionado da seguinte maneira: 

- Buffer de 6 peças  

- Disparo do Jato por quantidade constante, a partir do conjunto completo 

 

O disparo nesse caso se daria a partir do conjunto completo, pois o jateamento 

das 6 peças ocorre simultaneamente, Quadro 4. 

 

 

Quadro 4 - Programação do Jato 
 
 

b) Projeto de célula de Caldeiraria 

O processo de Caldeiraria é o processo onde o produto sofre sua maior 

transformação (maior agregação de valor), além de ser o processo puxador de todo o 

fluxo. Ao analisar esse processo, observaram-se muitos desperdícios. Layout 
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inadequado, desbalanceamento das atividades, falta de padrão de trabalho, 

desorganização da área, estoques intermediários, entre outros. Era extremamente 

importante que esse processo estivesse balanceado e sincronizado com os outros 

processos do fluxo para que o projeto obtivesse bons resultados. Sendo assim, um 

estudo mais apurado sobre esse processo foi realizado como já foi apresentado pelo 

“MFV Anterior micro de Caldeiraria”. A Figura 23 representa o MFV da situação 

futura implementada, com mais detalhes sobre as soluções e ferramentas “lean” 

utilizadas. 

 

 

Figura 23 - MFV Situação Futua - Micro Caldeiraria e Solda 

   

Para eliminarmos o alto WIP dentro da Caldeiraria, as seguintes ações foram 

tomadas: 

- Agrupamento das estações “Montar Braços”, “Soldar Braços” e “Fechamento 

da Caixa” em apenas uma. 
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- Agrupamento das estações “Soldagem Interna” e “Soldagem Externa” em 

apenas uma. 

Essa ação promove o “one peace flow”, ou seja, impossibilita qualquer tipo de 

superprodução entre os processos agrupados, produzindo uma peça de cada vez. 

 Para garantir o fluxo contínuo entre as estações restantes, foi realizado um 

trabalho de balanceamento entre as atividades dos operadores de acordo com o takt-

time, de modo que as peças se movimentassem de uma estação para outra quando o 

takt-time fosse atingido, de maneira sincronizada. 

 

b.1. Balanceamento das atividades 

 

O balanceamento apresentado neste trabalho se dá em uma linha em que 

atividades de caldeiraria e solda são predominantes. Este tipo de ambiente se 

caracteriza por profissionais não-multifuncionais, o que dificulta atingir altos níveis de 

ocupação. O objetivo desse balanceamento é fazer com que os operadores se 

movimentem entre as estações de trabalho, de maneira sincronizada para que não haja 

superposição entre atividades de uma mesma especialidade no decorrer da linha. 
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Figura 24 - Exemplo de Balanceamento 
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 A Figura 24 ilustra a planilha que foi desenvolvida para o cálculo do 

balanceamento. Antes do projeto, a linha operava com 12 operadores. Alguns desses 

operadores estavam sobrecarregados, enquanto outros ociosos. Acontecia, também, de 

muitas vezes vários operadores de uma determinada especialidade, por exemplo, 

soldadores, serem exigidos no mesmo instante e em seqüência ficarem ociosos.  

 Com o balanceamento correto das atividades, em ciclos projetados de acordo 

com o tak-time foi possível reduzir o número de operadores para 8. 

Na estrutura de trabalho antiga, produzia-se 10 peças com 12 operadores, ou seja, 

0,83 peças por operador. Após o balanceamento correto das atividades, passou-se a se 

produzir 10 peças com 8 operadores, ou seja, 1,25 peças por operador, o que significa 

um ganho de 50% na produtividade. 

 

b.2. Layout enxuto 

 

Os dispositivos do setor de Caldeiraria e Solda não estavam organizados de 

acordo com o fluxo de materiais, com refluxo em vários pontos, tornando o trajeto de 

movimentação dos operadores e o transporte de peças muito maior que o necessário. 

Além disso, havia dispositivos em excesso, o que acarretava excesso de espaço para o 

fluxo em questão. 

Para solucionar esse problema, utilizou-se de conceitos de manufatura celular, 

procurando aproximar os dispositivos em forma de U, onde cada peça era processada 

de cada vez, garantindo o fluxo contínuo. Os dispositivos foram organizados de acordo 

com o fluxo de materiais, garantindo a mínima movimentação e o mínimo transporte 

dentro da célula. Foi feita uma análise de capacidade pelo takt time e definiu-se o 

número de estações necessárias. O resultado desta análise é o layout proposto na 

Figura 25. 
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Figura 25 - Layout proposto 

 

 

Dentre as propostas de layout elaboradas, essa proposta é a proposta que garantia 

a mínima movimentação dos operadores e o mínimo trajeto das peças desde o início 

até o fim do processamento de Caldeiraria e Solda. Além disso, esse layout assegurava 

um WIP e fluxo constantes na célula evitando qualquer tipo de superprodução.  

Abaixo, é possível observar o ganho de espaço que foi obtido com a mudança 

proposta, Figura 26. 

 

 

Figura 26 - Layout Anterior x Layout proposto 



69 

4.1. 2. IMPLANTAÇÃO 
 

4.1.2.1 Implementação da Situação Futura 

 

A implementação das situações propostas foram realizadas através de Eventos 

Kaizen.  

De acordo com CORRÊA & CORRÊA (2005), as ações de kaizen podem ser 

utilizadas de diversas formas, e são essencialmente orientadas para equipes de 

trabalho, que, inteiramente focadas em um objetivo, sugerem, analisam, propõem e 

implantam melhorias em processos, fluxos de trabalho, arranjos físicos, métodos e 

divisões do trabalho e equipamentos e instalações. 

Para o projeto exposto neste trabalho, foram organizados dois eventos kaizen. O 

primeiro evento focado nas mudanças na área de Caldeiraria e Solda e o segundo 

evento focado nas mudanças nos sistemas de Gestão Visual para gerenciamento do 

fluxo de materiais como um todo.  

Para cada Evento Kaizen proposto, um A3 foi elaborado para definirmos os 

requisitos do negócio (nossos objetivos com aquele projeto), a situação em que nos 

encontrávamos, onde almejávamos chegar e como chegaríamos. 

Seguindo o modelo de aplicação da Consultoria Hominiss, os eventos kaizen 

tiveram duração de 1 semana, conforme Figura 27. 

 

 

Figura 27 - kaizen de 5 dias 

Fonte: LEAN INSTITUTE (2008) 
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Durante a semana, na segunda-feira, foi feito um treinamento e alinhamento 

geral, com a distribuição do cronograma das ações que deveriam ser cumpridas. 

Na terça e quarta-feira, ocorreram as mudanças propriamente ditas. 

Na quinta-feira, ocorreu o treinamento do pessoal da linha sobre conceitos 

básicos de produção enxuta. 

Na sexta-feira, foi realizada uma apresentação com os resultados obtidos na 

semana para a diretoria e gerência da empresa. Os próprios operadores e líderes da 

linha eram os responsáveis pela apresentação, o que os fazia se sentirem donos do 

projeto e participarem efetivamente da sustentabilidade das melhorias alcançadas. 

A equipe kaizen foi formada por uma média de 6 operadores que durante a 

semana ficaram totalmente dedicados, e tinham preferência na utilização de recursos 

da fábrica 

A ferramenta utilizada para o planejamento dos Eventos Kaizen é o A3. Com 

essa ferramenta, definimos primeiramente os requisitos do negócio. Após essa etapa, 

verificamos em qual situação nos encontramos, qual nossa situação alvo e por quais 

meios atingiremos nossos objetivos. 
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a. Primeiro Evento Kaizen: Implantação da Célula de Caldeiraria e Solda 

 

 

Figura 28 - A3 - Célula de Caldeiraria e Solda de Braços Eólicos 
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A Figura 29 mostra uma foto da situação da Caldeiraria e Solda antes da 

implementação. 

 

 

 

Figura 29 - Foto da Situação Anterior (Caldeiraria e Solda) 

 

- Alguns Resultados: 

 

Com a implantação do novo layout houve uma redução de aproximadamente 

50% de área para o setor de Caldeiraria e Solda. O material passou a fluir de acordo 

com o fluxo de processo, em formato de U.  

Além de reduzir os desperdícios de transporte e movimentação, houve a 

implantação dos 5 sensos de organização descritos por LIKER (2005). Durante a 

semana do Evento Kaizen foi possível instaurar os quatro primeiros sensos, ou seja, 

descartou-se tudo o que não era necessário na área, existia um lugar para tudo e tudo 

estava em seu lugar, a área estava limpa e organizada, o trabalho estava padronizado, e 

os operadores treinados. Nota-se neste ponto, que o quinto senso, o senso da 

autodisciplina, é o senso mais importante, pois é o senso que os operadores devem 

aplicar no dia-a-dia do trabalho para que o projeto tenha sustentabilidade.  



73 

Com a implantação dos 5 sensos, os operadores trabalham em um ambiente mais 

confortável e agradável. Esse ambiente reduz o risco de acidentes, gera menor desgaste 

físico, reduz o desperdício de recursos e aumenta a produtividade. A Figuras 30 revela 

uma comparação entre o layout anterior e o layout implementado e a Figura 31 mostra 

o nível de organização atingido com o novo layout. 

 

 

Figura 30 - Layout Anterior x Layout implementado 

 

 

 

Figura 31 - Layout Implantado 
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Houve, também, durante a semana Kaizen, um forte trabalho de treinamento dos 

operadores sobre os princípios básicos de produção enxuta, focando principalmente as 

ferramentas lean utilizadas, como Fluxo Contínuo, Manufatura Celular, 5S, Gestão 

Visual. Balanceamento, e Padronização. 

Todos os requisitos estabelecidos foram cumpridos e a situação alvo foi 

alcançada. Todo o trabalho para sustentar as melhorias conquistadas será apresentado 

na próxima fase desse trabalho, a fase de Controle do DMAIC. 

A visão futura com as soluções propostas acima refletiu uma redução de 69% no 

lead time de Caldeiraria e Solda e a eliminação completa de estoques intermediários 

neste processo.  

 

 

b. Segundo Evento Kaizen: Sistemas de Gestão Visual 

 

O segundo evento Kaizen direcionou seus esforços para o fluxo como um todo, 

tendo como principal ação a implantação de um Sistema de Gestão Visual voltado para 

facilitar o gerenciamento da produção, como já foi descrito na fase Analisar do 

DMAIC. Será descrita nessa parte a principal ação tomada durante o Evento Kaizen 

para que o planejamento realizado em toda etapa anterior fosse implementado. 

A Figura 32 representa o A3, com os requisitos definidos, a situação anterior, a 

situação alvo e o plano de ação estabelecido. 
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Figura 32 - A3 Fluxo de Braços 
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- Alguns Resultados: 

 

 Na situação anterior à implementação havia um alto WIP, não havia 

comunicação visual entre os setores, e a produção era dada em lotes, ou seja, um fluxo 

totalmente empurrado com um lead time.médio de 57,5 dias e 5 dias de agregação de 

valor, o que representava 9,6% do total. 

 Para eliminar os desperdícios ao longo do fluxo e reduzir significativamente o 

lead time desta família de produtos, foi seguida a segunda recomendação proposta por 

ROTHER & SHOOK (1999), introduzindo fluxo contínuo entre todos os processos 

possíveis e projetando um Buffer de peças acompanhado de um sistema de Gestão 

Visual para a programação da produção da Usinagem e do Jato. 

 Esse sistema foi projetado garantindo um fluxo contínuo de kits compostos por 6 

braços. Podemos notar nesse ponto, que essa não é uma medida enxuta. Pelo contrário, 

é uma medida que acarreta um maior tempo de atravessamento do produto e um maior 

tempo de não agregação de valor.  

Porém, a dinâmica do produto como explicado no item 3.3, nos permite uma 

maior flexibilidade de produção. O produto final é formado por um conjunto de 6 

braços, 1 Anel e 1 Rotor. O Produto é inspecionado como um todo pelo cliente final e 

não em partes. Sendo assim, é necessário um conjunto de 6 braços para que 

acontecesse a inspeção e a expedição para o cliente.  

Dessa maneira, otimizava-se a utilização da máquina de usinagem, que usinava 

de uma só vez o kit completo com 6 braços eólicos sem interrupção e sem a 

necessidade de setup. A mesma lógica foi seguida para o processo de jateamento, que 

passaria a processar um kit completo por vez controlado por um quadro de Gestão 

Visual. Essa medida reduziria o transporte de peças, que seriam transportadas em 

conjunto para o Jato, além de facilitar o gerenciamento e controle da necessidade de 

produção.   

As Figuras 33 e 34 ilustram a implantação realizada por meio do Evento Kaizen. 
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Figura 33 - Área de armazenagem de Braços antes da Usinagem (Antes x Depois) 

 

 

Figura 34 - Implantação de Gestão Visual 

 

 

As informações ao longo do fluxo foram sincronizadas, pôde haver maior 

controle e facilidade de gerenciamento da produção através de um Sistema de Gestão 

Visual de programação bem definido e um ambiente de trabalho mais organizado, 

confortável e seguro. 
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Com a implantação dessas medidas, somada às medidas implantadas no kaizen 

de implantação da célula de Caldeiraria e Solda houve uma redução de 

aproximadamente 78% no Lead Time total do fluxo de Braços. 

 

 

4.1.3.  PÓS-IMPLANTAÇÃO 

 

4.1.3.1 Controle do Processo 

 

Para que todas as melhorias implementadas tivessem sustentabilidade, algumas 

medidas para controlar o processo foram projetadas. Algumas delas são: 

 

a. Padronização de trabalho 

 

Depois de toda a linha estar balanceada, uma ferramenta extremamente 

importante é a padronização das atividades.  

 Através da padronização das atividades, cada operador sabe exatamente qual sua 

rotina de trabalho, ou seja, o que eles devem fazer, quando e onde devem fazer. Essa 

ferramenta ajuda a estabilizar o processo, dar ritmo às pessoas e facilita o 

gerenciamento da linha, uma vez que o gestor sabe exatamente onde cada operador 

deve estar no decorrer do tempo, além do tempo previsto para desenvolver cada 

atividade. 

A Figura 35 mostra a folha de seqüenciamento das operações com os tempos 

para cada operação padronizados. Além disso, cada operação tem um operador e um 

local definido. Tudo isso facilita às pessoas envolvidas no processo distinguirem uma 

situação normal de uma anormal e tomar as ações necessárias. 
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Figura 35 - Padronização de Atividades 

 

 

b. Auditoria dos padrões estabelecidos – Check-List das Melhorias 

Implementadas 

 

Para garantir a sustentabilidade das melhorias implementadas é muito importante 

que se faça auditorias regularmente. O Check-List abaixo contêm as principais 

questões de sustentabilidade relativos aos padrões de 5S exigidos para as melhorias 

implementadas durante o Evento Kaizen da Célula de Caldeiraria e Solda dos Braços 

Eólicos. 
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Figura 36 - Exemplo de Check List 

 

c. Relatório de problemas 

 

Todas as não conformidades causadoras de um não atendimento à programação 

deveriam ser apontadas no Relatório de Problemas. Para elaboração do Relatório de 

Problemas exposto na Figura 37, foram levantados os principais problemas que 

poderiam vir a acontecer.  

Com essa ferramenta é possível observar quais problemas são mais recorrentes e 

devem ter uma atenção especial. 
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Figura 37 - Relatório de Problemas 

 

 

d. Plano de Ação 

 

Para cada apontamento no Relatório de problemas, um plano de ação deve ser 

gerado e documentado na folha Plano de Ação. Essa folha destaca os problemas mais 

freqüentes apontados no Relatório de Problemas, faz uso da ferramenta dos 5 porquês, 

buscando encontrar as causas raízes dos problemas e ainda propõe a solução com 

responsáveis e datas definidas, Figura 38. 
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Figura 38 - Plano de Ação 
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e. Acompanhamento dos indicadores 

 

1- Pontualidade na entrega 

 

 

Figura 39 - Evolução dos dias em atraso para o cliente 

 

É possível observar através da Figura 39 a tendência de queda nos dias de atraso. 

Nota-se uma média de 9 dias de atraso por conjunto (Anel Estator + Rotor + Braços 

Eólicos) no período pré-implantação e uma média de 4 dias no período pós 

implantação analisado. 

 

 

 

 

 



84 

2-  Lead Time de Caldeiraria e Solda 

 

 

Figura 40 - Evolução do lead time da Célula de Caldeiraria e Solda 

 

Se compararmos o período pré e pós-implantação analisado, verifica-se, uma 

tendência de queda no tempo de atravessamento do produto neste setor. O lead time 

médio após 7 medidas no período pós-implantação chegou próximo da meta de 2,5 

dias e nenhum estoque intermediário entre os processos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

3- Lead Time total 

 

 

Figura 41 - Evolução do lead time total do fluxo de Braços Eólicos 

 

Após todo o trabalho de aplicação dos conceitos de Lean Production,, foi possível 

observar uma redução significativa do lead time total do fluxo de Braços Eólicos, se 

aproximando da meta de 12,5 dias estabelecida. Isso significa uma redução de 78% no 

tempo de atravessamento do produto dentro da fábrica. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

5.1. VERIFICAÇÃO DOS OBJETIVOS 

 

 O presente trabalho demonstrou o ganho de eficiência em um fluxo de valor 

da família de Braços eólicos através da busca sistemática pela eliminação de 

desperdícios. O Quadro 5 afere o nível de atendimento do objetivo geral. 

 

 

Quadro 5 - Aferição do nível de atendimento do objetivo geral 
  

Com a realização do trabalho, o processo foi mapeado por completo, de forma 

que agora a operação se tornou mais compreensível como um todo, desde a colocação 

da matéria-prima na fábrica, passando por todos os processos envolvidos até a 

expedição. Com esse mapa, também foi possível identificar os principais pontos de 

desperdício ao longo do fluxo e propor uma situação futura, que permite à empresa 

uma resposta mais rápida aos clientes, se tornando mais competitiva. 

Não foi possível, porém, descrever precisamente todos os processos de 

fabricação da família de Braços Eólicos, por meio de mapas de fluxo de valor mais 

detalhados como foi o caso do processo de Caldeiraria e Solda. Considerou-se que este 

não era um ponto imprescindível para a realização do presente trabalho. 

Dentro de cada uma das fases de estruturação do projeto (Pré-Implantação, 

Implantação, e Pós-Implantação) foram alocadas as etapas do DMAIC, metodologia 
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escolhida por ser comprovadamente eficaz, e por possuir uma lógica de fácil 

entendimento. 

O Quadro 6 afere o atendimento dos objetivos específicos. 

 

 

Quadro 6 - Aferição do nível de atendimento dos objetivos específicos 
 

Portanto, através das atividades realizadas, uma situação futura foi projetada e 

implantada através da utilização de algumas ferramentas da produção enxuta. 

 Resultados significativos foram alcançados para a empresa, reduzindo em 

aproximadamente 78% o lead time do fluxo de Braços, aumentando em 50% a 

produtividade do setor de Caldeiraria e Solda e reduzindo em 50% a área utilizada do 

setor de Caldeiraria e Solda. Além disso, o gerenciamento de informações foi 

facilitado, permitindo um maior aproveitamento de recursos e melhor controle da 

produção. 

Cada vez mais, as organizações buscam vantagens competitivas. A utilização de 

ferramentas da produção Enxuta, como as que foram utilizadas no decorrer desse 

trabalho, tais como o Value Stream Mapping, Layout Celular, Balanceamento, 5S, 
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Padronização, Kaizen, e outras têm auxiliado as empresas a “enxugarem” seus 

processos produtivos. A prática tem mostrado que os conceitos e técnicas da produção 

enxuta podem ser aplicados nos mais diversos ramos de negócio. Cabe a cada 

empresa, saber quando, onde e como fazer uso dessas técnicas. Não basta utilizá-las 

como uma simples caixa de ferramentas, mas sim, como parte de uma filosofia de 

trabalho muito mais ampla baseada na busca contínua pela perfeição. 

A aplicação dos conceitos de produção enxuta em uma indústria de bens de 

capital mostra, mais uma vez, que os princípios dessa filosofia de produção não é 

restrito à indústria automobilística. Desperdícios e atividades que não agregam valor 

estão presentes em todos os tipos de negócio. A busca contínua por melhorias deve ser 

um processo perseguido por qualquer empresa de qualquer setor. 

 

 

5.2. SUGESTÕES PARA A CONTINUIDADE DO TRABALHO 

 
À medida que o trabalho foi sendo desenvolvido, surgiram novos elementos e 

questões os quais não puderam ser aprofundados: 

 

� Explorar mais o fluxo de informação Comercial-Engenharia-Suprimentos-

Manufatura. Questões interessantes que orientariam um trabalho nessa direção 

são: Quais são os principais desperdícios embutidos no fluxo de informação? 

Como criar na engenharia uma estrutura de projeto voltado para a Manufatura 

(design for Manufacturing)?  

 

� Uma oportunidade que já é perceptível no mapeamento futuro é a implantação 

de sistemas puxados para o abastecimento de matéria-prima na Caldeiraria. 

Com certeza, esse é um ponto que deve ser devidamente estudado para dar 

continuidade ao trabalho. 
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� Outro ponto interessante seria a continuidade do trabalho para as outras famílias 

de produto presentes na carteira da empresa. Elaborar mapas de fluxo de valor 

dos estados atuais e projetar os possíveis ganhos. 
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