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RESUMO 

Este artigo irá abordar como é a aplicação do Lean Manufacturing nas empresas. 

Temos métodos e ferramentas para auxiliar o processo de implantação com fortes 

literaturas baseadas em sua essência e ainda assim é comum empresas 

enfrentarem dificuldades para ‘aplicar’ o Lean. 

O objetivo deste é apresentar que para uma empresa atingir plenitude e sucesso 

com o programa basta à mesma administrar seus recursos de forma a relacionar 

seus valores junto ao clima organizacional que está empregado. Trata-se do correto 

manuseio de seus recursos fabris e o ativo pessoas, visando melhor integração de 

ambos ao invés de altos investimentos. 

Temos o exemplo de um projeto para eliminação de perdas, que feito corretamente 

conforme a metodologia foi possível encontrar a verdadeira causa raiz e quebrar 

paradigma referente à correta aplicação de métodos de melhoria, gerando grande 

aprendizado a organização como um todo. 

Este artigo descreve-se como deve ser a aplicação das metodologias de Lean para 

criar valor à empresa. Será apresentado um estudo de caso em uma indústria de 

embalagens demonstrando os seus excelentes resultados focando nos princípios 

essenciais da Toyota. 

 

INTRODUÇÃO 

Para que as empresas possam se manter no mercado competitivo que hoje vivem é 

necessário que apostem na melhoria de seus produtos e processos produtivos. 

Produzir mais utilizando menos recursos, com rapidez e eficiência são os desafios 

que as indústrias enfrentam para permanecer no mercado. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo deste artigo é demonstrar que o Lean Manufacturing pode ser utilizado 

como um importante modelo de gestão, de modo a envolver toda a empresa numa 

cultura de melhoria continua de seus processos produtivos. 

 

METODOLOGIA 

O Lean, falando de modo geral, é uma filosofia de gestão inspirada em práticas e 

resultados do Sistema Toyota. Estes resultados se tornam sólidos após eliminação 

ou redução dos conhecidos sete desperdícios da produção, porém é importante 



responder a uma questão: o Lean é uma ferramenta para apresentar-se ao mercado 

como empresa competitiva ou um real compromisso com a excelência operacional 

de longo prazo? 

É comum no processo de implantação que a cultura existente no ambiente tenha 

limitação para este aceite. No pior dos casos temos aquelas indústrias que 

‘investem’ no Lean e ainda não se obtém os esperados resultados de uma fábrica 

enxuta. É claro que não se passa por uma questão de ‘investir’ em Lean, pois como 

em sua essência, é enxergar e focar na real agregação de valor das coisas assim 

como fez e faz o Sistema Toyota de Produção.  

Para a implantação do Lean é necessário a perfeita compreensão da alta 

administração e stakeholders inclusive dos investidores, afim de manter a cultura em 

toda a empresa obtendo resultados esperados e excelência operacional. Para 

exemplificar o contexto, será apresentado um estudo de caso de uma indústria 

voltada para segmento de embalagens para consumo que teve excelentes 

resultados focando nos princípios mais essenciais da Toyota, mesmo após alguns 

anos de fracasso nas tentativas de implantação do ‘Programa Lean’ e 

‘investimentos’. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O projeto realizado teve como objetivo identificar as perdas de produtividade do 

equipamento gargalo do processo produtivo. 

Foi feito um levantamento no equipamento em questão para identificar a principal 

perda de produção na prensa de estiramento (gargalo). A partir do acompanhamento 

de perdas de produtividade chegou-se a decisão de realizar um projeto para reduzir 

problema de estiramento falho, pois o mesmo apresentou o maior índice de perdas. 

Como inicio da análise do problema foi feito o Check coletando amostras de meia 

lata em um periodo de um mês, para a análise primária (Visual). 

Após todos os checks realizados foi possível identificar o fenomeno do problema, 

através do método 5W1H, que nada mais é do que um check list que funciona como 

um mapeamento de atividades que define o que, quando, onde, quem, qual e como 

ocorre o problema. 

Uma vez identificado o fenomeno, a análise de causa raiz foi iniciada com o método 

do 5 porques, uma análise com participação dos técnicos interessados na resolução 

do problema. 



Identificada a causa raiz, as ações foram geradas trazendo um ganho para a 

companhia, pois assim que as perdas do equipamento gargalo da fábrica diminuem 

a produtividade da empresa como um todo aumenta. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

O projeto em questão representou uma quebra de paradigma pela forma como foi 

conduzido durante todo o percurso. Os participantes perceberam que ao seguir 

fielmente a metodologia a causa pode ser encontrada com certeza de fatos e dados, 

uma vez que o check das informações iniciais foi priorizado como foco do projeto, 

com o intuito de conhecer tão bem os processos, os equipamentos, os insumos, que 

ao ter um problema estariam preparados para resolve-lo com excelência. 

Também trouxe ganho à empresa, uma vez que a produtividade foi aumentada, pois 

com a diminuição do problema as máquinas ficam com mais tempo disponível para a 

produção, gerando produtos com mais qualidade. 

 

REFERÊNCIAS 

- BLOG DA MELHORIA. Por que as empresas falham ao implementar o Lean?. 

Disponível em:. <http://www.fm2s.com.br/blog/por-que-empresa-falham/>. Acesso 

em: 16 de junho 2016 

- PEDRÃO, Luciana Cristina. Gerenciamento de Projetos Lean; utilização otimizada 

de recursos garante sucesso na gestão de projetos. Lean Institute Brasil, Campinas. 

Disponível em: <http://www.lean.org.br/comunidade/artigos/pdf/artigo_269.pdf>. 

Acesso em: 16 junho 2016. 

- LEAN INSTITUTE BRASIL. Definição. Disponível em: <http://www.lean.org.br/o-

que-e-lean.aspx>. Acesso em: 16 de junho 2016 

- MIRANDA, Edson. Porque algumas empresas falham ao implantar o Lean 

Manufactu-ring. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Qw0T3pPbuzI> 

Acesso em: 11 junho 2016. 

- PERIARD, Gustavo. O que é o 5W2H e como ele é utilizado?. Disponível em: 

<http://www.sobreadministracao.com/o-que-e-o-5w2h-e-como-ele-e-utilizado/> 

Acesso em: 20 setembro 2016. 


