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LEAN MANUFACTURING APLICADO NA MELHORIA DO PROCESSO DE 

RODAS AUTOMOTIVA 

 

RESUMO  

O presente estudo consiste na aplicação das ferramentas da qualidade por 

meio de um exemplo prático em uma empresa com técnicas do Lean 

Manufacturing. Proporcionando a todos uma metodologia e ferramentas eficientes 

nos processos da melhoria da qualidade e na busca da excelência da qualidade 

dos serviços.  

Diante do cenário competitivo em que as empresas atuam fica 

inquestionável a importância de métodos de como avaliar suas ações e 

operações para as situações atuais e futuras, e dentro desses dados que as 

empresas tornam seus indicadores de desempenho instrumentos eficazes para 

estas análises e avaliações. Para as organizações o custo elevado de um 

processo ou produto pode significar o fechamento da própria, dessa forma 

profissionais precisa a todo o momento buscar inovações ou métodos onde 

possam eliminar perdas, o que acarretará em processos com o custo baixo 

podendo assim manter as organizações em um nível competitivo e globalizado. 

 Uma empresa que faz o gerenciamento da sua produção onde é possível 

medir e mensurar os resultados vai obter grandes vantagens e necessita utilizar o 

Lean Manufacturing para que tornem o processo mais produtivo e com alto nível 

de qualidade, além disso, tem a possibilidade de ter um controle com mais 

exatidão entre ambos, dando a organização os parâmetros essenciais para a 

tomada de decisões. 

INTRODUÇÃO 

A prática na busca da solução de problemas tem mostrado que na maioria 

das vezes não conseguimos encontrar soluções satisfatórias, em face de não 

utilização de uma metodologia adequada. Neste artigo, buscou-se mostrar a 

importância das ferramentas na identificação dos problemas, na priorização, até 
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encontrar a causa raiz dos mesmos, finalizando com a elaboração de um plano de 

ação. Proporcionando a todos uma metodologia e ferramentas eficientes nos 

processos da melhoria da qualidade e na busca da excelência da qualidade dos 

serviços.  

O estudo de caso é sobre a empresa Iochpe Maxion é uma Companhia 

Global, líder nos segmentos em que atua. Conta com 25 unidades fabris, 3 

escritórios e aproximadamente 19 mil colaboradores localizados em 14 países. No 

segmento automotivo, o Grupo Iochpe Maxion atua através de 02 divisões, Rodas 

automotiva e Componentes estruturais. 

OBJETIVO. 

Aumentar a utilização dos equipamentos ligada ao mapa estratégico da 

empresa na perspectiva de processo, atendendo ao objetivo estratégico que é 

aperfeiçoar o uso dos ativos da operação. Mas o que seria o aumento da 

utilização dos equipamentos, esse termo utilização é o termo usado para o 

aumento de disponibilidade do equipamento para produzir eliminando possíveis 

perdas de produção através da aplicação do sistema lean. 

 

METODOLOGIA. 

Com base em uma coleta de dados em um processo produtivo de rodas de 

automotiva. A analise que está sendo realizada é descritiva a partir de dados 

coletos de natureza quantitativa para solucionar a problemática exposta nesse 

artigo por meio de ferramentas de qualidade.     

DESENVOLVIMENTO. 

É definido como o ritmo de produção necessário para atender a demanda 

do cliente, baseado no tempo disponível (tempo programado de produção) 

Informar o tempo de ciclo necessário para atender a demanda do cliente, e 

redução de custo. 

Calculado através da fórmula: 

TP=Tempo programado ou disponível (em segundos) 

DC=Demanda do cliente (peças por dia) 
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Takt time =  = ―X‖ segundos/peça 

 

  Foi realizado um Brainstorming a onde é analisado o gráfico abaixo e por 

meio ferramentas tradicionais da qualidade mais utilizadas como: Histogramas, 

Diagrama de Pareto, Ciclo PDCA, Diagrama de causa e efeito,  Mapeamento do 

processo, 5W2H e Técnicas dos cinco porquês é definido como melhorar o ponto 

do gráfico que está em vermelho para se obter um ganho na produtividade sem 

afetar a qualidade do produto. 
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