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1. RESUMO 

 

Este artigo tem como objetivo mostrar, a partir da pesquisa-ação, a aplicação das 

ferramentas do Lean Manufacturing em uma empresa de vasos ornamentais 

rotomoldados, propondo melhorias para o atendimento da demanda. 

PALAVRAS-CHAVE: Lean Manufacturing. Pesquisa-ação. Atendimento. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Atualmente, uma empresa de Vasos Rotomoldados, líder do mercado de vasos 

ornamentais no Brasil, precisa se manter competitiva para enfrentar a alta 

concorrência que passou a existir. Dessa forma, serão utilizadas ferramentas da 

filosofia Lean Manufacturing visando notáveis melhorias no processo de produção, 

reduzindo desperdícios, como estoque de matéria prima e produtos acabados; 

aumentando a eficiência da cadeia produtiva e, consequentemente, a redução do 

Lead Time e a melhora do atendimento da demanda, gerando satisfação dos 

clientes e o aumento de competitividade. 

3. OBJETIVOS 

O principal objetivo deste trabalho é analisar e propor melhorias no processo de 

produção de vasos ornamentais da empresa, determinar a real capacidade visando 

atender a demanda atual, através da aplicação de ferramentas da filosofia Lean 

Manufacturing. Como objetivos secundários, ensinar a cultura Lean para os 

colaboradores envolvidos na implantação das ferramentas, para que todo o trabalho 

feito possa ser mantido e, como consequência, aumentar o faturamento ao atender 

os pedidos em atraso. 



3.1  Justificativa 

O gasto com jardinagem e paisagismo no Brasil apresenta um crescimento anual de 

7,1% de acordo com o relatório anual da empresa líder de mercado no setor de 

jardinagem, Husqvarna. 

Com a necessidade de aumentar a sua participação no mercado, estando 

preocupada com o cenário de crescimento do mercado no Brasil e também pelo 

aumento da competitividade devido à entrada de novos concorrentes, é importante 

uma análise de todo o processo produtivo, visando ganhar competitividade, 

minimizando os desperdícios e otimizando a produção através da implantação de 

ferramentas do Lean Manufacturing. 

As vantagens da implantação de Lean Manufacturing são significativas para todos 

os envolvidos, desde fornecedores até clientes. A filosofia Lean reverte em redução 

de custos de produção, aumento de eficiência e competitividade, e redução no 

tempo de resposta, ou seja, Lead Time. Assim, com o tempo de resposta de pedido 

menor, será possível aumentar o faturamento da empresa com uma maior entrada 

de pedidos, já que hoje em dia não é possível absorver a demanda do mercado que 

não foi atendida, resultando na perda de venda. 

4. METODOLOGIA 

Considerando a questão central da pesquisa - Como preparar uma pequena 

empresa do setor de vasos rotomoldados para adotar a filosofia Lean 

Manufacturing? – pode-se seguir o seguinte caminho: 

- Quanto ao ponto de vista de sua natureza, a pesquisa eleita é aplicada porque 

gera conhecimentos para aplicação prática; 

- Quanto à forma de abordagem do problema, a pesquisa eleita é qualitativa, pois o 

ambiente natural é a fonte de coletas de dados; 

- Quanto a sua objetividade de aplicação, a pesquisa eleita é exploratória, pois 

envolve levantamento bibliográfico, entrevistas e análise dos processos; 

- Quanto ao procedimento técnico adotado, a pesquisa eleita é a Pesquisa-ação, 

pois há um estudo sobre as deficiências observadas na empresa e há a implantação 



de metodologias a fim de solucionar tais problemas, aumentando o conhecimento e 

conscientização dos trabalhadores. Este método é composto por quatro fases 

principais: fase exploratória, planejamento, ação e avaliação. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Até o presente momento, foram realizadas diversas entrevistas com membros 

chaves da empresa, construção da curva ABC dos produtos, treinamentos, 

padronização das tarefas, análise e criação de um novo layout da fábrica.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Através da construção e análise da Curva ABC dos vasos produzidos pela empresa, 

foi possível identificar aqueles que são da classe A, ou seja, aqueles que, segundo 

Slack (1997), são os itens que movimentam mais valor para a empresa e que devem 

ser olhados com mais cuidado, sendo os mais importantes para a organização. 

Também já foram feitas propostas de mudança de layout, aplicação de ferramentas 

do STP para a produção como, por exemplo, Kanban, Andon, Heijunka, Trabalho 

Padronizado, além do desenvolvimento do mapeamento do fluxo de valor do estado 

futuro da empresa. 

Também já foram dados treinamentos para os trabalhadores da empresa, para que, 

assim, eles já tenham uma aprendizagem vivencial e já comecem a desenvolver 

uma conscientização sobre os conceitos do Lean Manufacturing (KOLB, 1997). 
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