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BALANCEAMENTO DA LINHA DE MONTAGEM DE VÁLVULAS PNEU MÁTICAS 

COM FOCO NA REDUÇÃO DE CUSTOS DE PRODUÇÃO   

 

 

1. RESUMO 

 

O trabalho consiste na aplicabilidade do conceito de Melhoria Contínua com base 

na metodologia Lean Manufacturing durante as etapas de fabricação de uma válvula 

pneumática. A relevância do tema está diretamente ligada à necessidade das 

empresas de serem cada vez mais competitivas e flexíveis. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Uma empresa multinacional de válvulas pneumáticas há mais de 40 anos no 

Brasil sofreu uma transferência de produção de um de seus principais modelos de 

válvulas fabricadas localmente, para a planta da China. Essa transferência gerou 

uma redução significativa de custos para a matriz compradora, desde então a fábrica 

brasileira trabalha objetivando reduzir os custos de outro modelo de válvula para não 

acarretar uma nova transferência de produção. Atualmente essa situação esta se 

tornando corriqueira, muitas empresas transferiram ou planejam transferir suas 

produções para China, principalmente visando os custos de produção vantajosos 

deste país que, consequentemente, ocasionam o fechamento das fábricas ou a 

transformação destas em centros de distribuições. Isso gera diminuição de geração 

de inovações tecnológicas, redução de investimentos e empregos no país. 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo principal deste trabalho é reduzir o custo de uma válvula pneumática, 

através do uso da metodologia Lean Manufacturing aplicada na linha a fim de 

manter a produção na planta do Brasil competitiva.  
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Os objetivos secundários potenciais são diminuir o número de colaboradores na 

linha de montagem da válvula e inserir automação industrial de forma a permitir 

maior produtividade e menor tempo de atravessamento. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para a determinação do método de pesquisa deste Trabalho de Conclusão de 

Curso optou-se pela tipologia de Estudo de Caso, que corresponde a uma análise 

aprofundada de um ou mais objetos, com o uso de diversos instrumentos de coleta 

de dados e presença entre pesquisador e objeto da pesquisa. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Após definir o método de pesquisa, visitas foram realizadas na empresa para que 

o coordenador de processos expusesse os detalhes do processo de montagem em 

questão a fim de iniciar a execução do projeto cumprindo o método A3 da Toyota.  

A primeira atividade foi a cronoanalise dos dispositivos que fazem parte do novo 

layout. Em seguida verificou-se as folhas de processos de cada estação de trabalho, 

na célula em questão são 4, a fim de observar se todas as atividades estavam 

contidas ou mesmo se não precisava revê-las após a mudança do layout. Em 

seguida foram colhidos os tempos da linha antiga com o coordenador de Lean 

Manufacturing da empresa. Em sequência foram cronometradas as atividades das 4 

estações, nessa oportunidade haviam 2 tempos para comparação, um antigo e o 

atual colhido pelo grupo. 

Em sequência é feito o calculo do tempo de produção baseado na demanda e 

previsão de vendas. Com essas informações determinou-se o novo layout da linha e 

as atividades de cada estação para determinar o tempo Takt. 
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6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Com a inserção dos novos dispositivos observou-se que o tempo de ciclo ficou 

acima do tempo padrão de produção anterior. Portanto esta sobre análise a 

modificação do local de montagem da tampa da válvula, pois na célula de usinagem 

tem-se um dispositivo que faz uma montagem preliminar da tampa após a usinagem. 

Com essa alteração irá obter-se um tempo de ciclo menor que o de produção. Os 

custos estão sendo calculados para as situações na qual à montagem da tampa é 

realizada na célula de montagem ou na de usinagem. 

Há perspectiva que entre os resultados esperados se consiga redução de um 

funcionário, 5% do custo de produção e um melhor gerenciamento através da 

ferramenta Lean Manufactoring. 
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