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Estudo de caso: alteração do layout de uma empresa de medidores eletrônicos 

1 - Resumo 

O trabalho em questão trata da alteração do layout de uma linha de produção em 

uma empresa de pequeno porte do ramo de medidores de energia, para organizar o 

fluxo físico, fluxo de informações e eliminar desperdícios gerados pela ineficiência no 

gerenciamento da linha de produção. Para auxiliar na solução destes problemas, 

serão utilizadas ferramentas como Kanban, mapeamento do fluxo físico e o fluxo de 

informação, 5s, diagrama de espaguete, entres outras. O projeto pretende reduzir 

atividades desnecessárias, diminuir os tempos de set-up e principalmente a melhoria 

no layout e fluxo físico, para que o tempo gasto com movimentação diminua, 

diminuindo custos e tornando a empresa mais competitiva.  

2- Introdução 

A empresa em estudo, apresenta um layout que possibilita um fluxo de processos 

flow shop (intermitente) ou seja, uma produção por lotes. O que acaba por restringir 

a capacidade produtiva da linha de transformadores. No atual cenário os processos 

das diferentes famílias de produtos, se cruzam demasiadamente, gerando 

movimentos ineficientes. Ao buscar um layout que proporcione um fluxo de 

processos por linha, o trabalho espera possibilitar redução de movimentos e 

desperdícios como um todo, reduzindo assim o lead time e os custos. 

3- Objetivo 

Propor uma melhoria no fluxo físico da linha de produção de uma fábrica de 

transformador de corrente e de potência por meio de uma proposta de alteração no 

layout. No estudo mapeamos os processos de cada produto da linha de produção 

com objetivo de identificar possíveis desperdícios e movimentação desnecessárias e 

mostrar as melhores práticas para que se torne mais ágil e flexível em seus fluxos, 

tanto de informações quando físico, reduzindo o lead time total de produção e 

consequentemente seus custos.  

4- Metodologia 

Por tratar de conhecimentos já existentes, que possibilitam a aplicação prática para 

se melhorar a produtividade e competitividade, foi utilizado a pesquisa aplicada. Já 



no quesito forma de abordagem, a pesquisa qualitativa representa melhor os 

aspectos abordados, uma vez que a interpretação dos pontos em estudo tem 

importâncias e impactos diferentes, apesar do estudo utilizar de dados e técnicas 

quantitativas, a interpretação dos acontecimentos no ambiente em questão é 

essencial para apuração e confiabilidade dos dados. Para o objetivo, foi utilizada a 

pesquisa exploratória, uma vez que a mesma busca tornar um problema evidente e 

buscar hipóteses que contribuam para sua solução. Para o levantamento de dados 

foram utilizadas, a pesquisa bibliográfica e entrevistas com stake holders da 

empresa. 

Dado o cenário no qual a empresa em estudo se encontra, de ter perdido market 

share e competitividade, o procedimento técnico utilizado para análise foi o estudo 

de caso, uma vez que não existe um bom ponto de inicio, e dessa forma é possível a 

análise de todos os setores envolvidos e resposta à questão central do trabalho 

 

5- Desenvolvimento 

Para esse trabalho foi feito primeiro uma pesquisa bibliográfica para aprofundarmos 

nosso conhecimento em alteração de layout, custo de movimentação dos materiais e 

nas ferramentas do Lean Manufacturing.  

A segunda etapa deste trabalho consistiu na coleta de dados na fábrica. Os dados 

coletados foram feitas por meio de visitas,entrevistas e coletas em campo . 

Dividimos os produtos da linha de transformadores em famílias e foi coletado a 

demanda dos anos de 2013, 2014 e 2015 até o mês de Abril de cada família de 

produto.  

Também foram coletados tempos de operação de cada atividade da produção e a 

capacidade dos recursos produtivos da fábrica. Foi feito também o diagrama tipo 

espaguete utilizada por Slack (2009) para o mapeamento dos processos em estudo, 

para representar graficamente toda a movimentação dos recursos na fábrica, 

visualizando o fluxo de materiais e pessoas, facilitando a identificação de 

movimentos ineficientes. 



Na terceira etapa foi elaborado previsões de demanda para cada família de produto 

e duas propostas de alteração no layout para que todos os recursos produtivos 

fossem alinhados e ajustados adequadamente com a previsão de demanda.  

 

6- Resultados Preliminares 

A principal contribuição deste trabalho será o aumento da produtividade da linha de 

transformadores da empresa em estudo, afim de reduzir a movimentação dos 

materiais, eliminar atividades desnecessárias e possíveis desperdícios.   

Ao estudar o layout e os processos o grupo percebeu que o fluxo produtivo tem 

alguns pontos de ineficiência, adequar um layout à situação atual da empresa 

perante o cenário econômico é o principal objetivo adiante.  

O trabalho também busca tornar mais flexível as atividades da área de planejamento 

e controle da produção, uma vez que a mesma acaba apresentando efeitos 

colaterais de pequenas falhas na produção. Tornando por consequência mais 

eficazes as previsões de demanda.  
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