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1. RESUMO 

 

Lean, em Português “Enxuto” é uma forma de organizar seus negócios para que 

toda a perda nos processos seja eliminada. Neste caso a perda é tudo aquilo que 

em um processo não agrega valor, por exemplo, o tempo que um documento está à 

espera de uma ação, estoque acumulado que não será utilizado em um determinado 

ponto do processo, produto produzido à espera da liberação de saída. Neste modo 

avaliação de qualquer processo na maioria das empresas, se nota que a maior parte 

do tempo não há valor agregado na atividade. Após a coleta de informações do 

layout foi identificado que havia desperdício no processo que ocasionavam diversos 

problemas de qualidade, parada de linha e scrap. O layout atualmente aplicado para 

a linha de produção têxtil não era flexível, logo não atendia uma diversidade de  

produtos e quantidades variáveis para atender as mudanças do mercado, portanto 

se fez necessário a avaliação para uma solução com planejamento eficiente do 

layout industrial para obter resultados expressivos de aumento da qualidade. 

 

Palavra-chave: Lean Manufacturing. Perda em processo. Manufatura têxtil. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A decisão de arranjo físico é uma parte importante da estratégia da operação, 

pois o projeto bem elaborado será capaz de refletir e alavancar desempenhos 

competitivos. O Lean é uma iniciativa que busca eliminar os desperdícios, isto é, 

excluir o que não tem valor para o cliente. 

 As origens do Lean Manufacturing remontam ao sistema Toyota® de 

produção (também conhecido como produção just-time). O lean foca na redução dos 

sete tipos de desperdícios identificados por defeitos produto, excesso de produção 

de mercadoria desnecessário, estoques de mercadoria à espera de processamento 

ou consumo, processamento desnecessário de mercadoria, movimento 

desnecessário de pessoas, transporte desnecessário de mercadoria, e espera dos 

funcionários pelo equipamento de processamento para finalizar o trabalho ou por 

uma atividade anterior. 

 



                                               

 

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo do trabalho é determinar o layout correto na linha de produção têxtil 

através da ferramenta lean manufacturing, e de suas principais ferramentas na área 

de produção, com isso o desafio nas decisões sobre arranjo físico funcional, ou por 

processo, é procurar arranjar a posição relativa e as áreas de cada setor, de forma a 

aproximar setores que tenham fluxo intenso entre si, para evitar deslocamentos 

desnecessários. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O reconhecimento de etapas desnecessárias de planejamento da produção 

para definir os estoques intermediários, denominados buffers, e estoques 

desnecessários para que os métodos de reabastecimento (Produção Empurrada, 

Kanban, Produção Puxada) sejam aplicados na fábrica com eficácia.  

Portanto, a visão geral do Tempo de Ciclo e Tempo de Processo por estação 

de trabalho busca identificar os Postos Gargalos e os Ritmos de Puxada, de modo 

que se forma o conhecimento das necessidades do cliente („takt‟ do cliente). 

Dados que foram gerados em meses e anos anteriores serão utilizados para 

comparação com dados estatísticos com propósito de avaliar o planejamento de 

estoque mínimo, onde será reavaliado e identificado a proposta de novo layout dos 

equipamentos da produção, assim como a capacitação e qualificação dos 

funcionários com o objetivo de reduzir o tempo deste processo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O Lean manufacturing, a partir de uma perspectiva mais prática, consiste 

numa implementação de um conjunto de técnicas e ferramentas que visam à 

redução de desperdícios ao longo da linha produtiva. Neste estudo foram aplicadas 

algumas dessas ferramentas e técnicas, como por exemplo, estudo dos métodos e 

dos tempos, SMED, 5S, Kanban, mapeamento de fluxo de valor, Poka-Yoke e 

Kaizen e entre outros. A metodologia lean, de forma resumida, se faz através da 

aplicação destes cinco princípios em ciclos, sempre utilizando as informações 



                                               

 

 

provenientes dos clientes em busca da perfeição, tendo como objetivo a eliminação 

dos desperdícios com tempos de processos, estoques de matéria prima e produto 

acabado, layout e entre outros. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Para fazer o balanceamento de uma linha de montagem se deve em primeiro 

lugar determinar o tempo de ciclo (TC), que é o tempo máximo permitido a uma 

estação de trabalho de uma linha de montagem para concluir um conjunto de tarefas 

determinadas, ou seja, expressa a freqüência que um componente do produto 

deverá sair  da linha, ou em outras palavras, o intervalo de tempo entre dois 

componentes consecutivos. Se o layout em vez de ser em linha de montagem fosse 

em célula de manufatura, os operadores com menos carga de trabalho poderiam 

auxiliar os demais, havendo uma melhor distribuição do trabalho. Portanto, a 

importância de balancear a linha para uma distribuição adequada das atividades aos 

operadores, proporcionando desta forma uma maior produtividade à organização. 
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