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1. INTRODUÇÃO 

Em meio à crise e todas as situações eminentes de um país globalizado, as organizações 

sofrem diversas variações econômicas e um ambiente do mercado cada vez mais competitivo, 

no entanto é necessário obter recursos que a diferenciem de seus concorrentes, colocando-a 

em posição privilegiada no mercado. Essa busca pela eficiência vem sendo se tornando uma 

das bases para o aumento da produtividade e a garantia de sobrevivência das empresas no 

mercado (FERNANDES, 2007).  

Para alcançar tais objetivos as organizações necessitam de métodos, ferramentas e sistemas 

inovadores e controláveis para reduzir custos e aumentar eficiência de produtividade e assim, 

máxima a lucratividade da organização. 

2. RESUMO 

No entanto, uma indústria do setor metalúrgico que fornece “tanques metálicos subterrâneo de 

combustível”, encontrasse atualmente com um mercado muito acirrado,principalmente em 

questões comerciais. A empresa enfrenta concorrentes com maiores volumes de produção e 

menores custos operacionais de mercado, assim até mesmo estrategicamente, Grandes 

empresas utilizam este triunfo como competitividade no mercado. 

Com dificuldade de vendas e baixa produtividade a empresa do setor busca aprimoramento de 

métodos, ferramentas e sistemas de melhoria contínua do produto e processo, articulando as 

ações que reduzam o custo e aumentem a produtividade da fabrica. 

Para que estes resultados sejam obtidosa utilização da manufatura enxuta, conhecida como 

“leanmanufacturing”, surge como uma alternativa, pois o conceito em redução de desperdício 

ao mesmo tempo em que aumenta a flexibilidade da produção e garantiada qualidade dos 

produtos e serviços. 

3. MÉTODOLOGIA E FERRAMENTAS APLICADAS. 

3.1 MAPEAMENTO DO PROCESSO PRODUTIVO: 

MFV(Mapeamento de Fluxo de Valor) é uma ferramenta usada para eliminar o 

desperdício. 

Ele cria um mapa visual de capa processo do fluxo de materiais e informações relacionadas a um 

produto. Esse mapa compreende toda a cadeia de valor do produto, desde a chegada da matéria prima 

à entrega do bem acabado, resultando em um modelo gráfico bastante amplo. (CAVALCANTI, 2012) 



A criação de um MFV segue quatro passos: 1° Escolher a família de produtos ser 

mapeada, 2° Desenhar o mapa no estado atual da produção, 3° Desenhar o mapa do 

estado futuro da produção, 4° Traçar um plano de trabalho e implementação. 

 

Figura 1 - MFV Planejado 

O MFV foi desenvolvido como planejamento futuro, pois a organização já não definia 

seus processos padrões de produção, consequentemente os dados referentes a 

tempos de ciclos e custos de fabricação geravam incertezas ao realizar a 

comercialização do produto. 

Considerando uma análise superficial da implantação do MFV, sem investimentos de 

novos equipamentos de fabricação, houve um crescimento de 25 % na produtividade, 

ou seja, inicialmente a organização produzia 12 produtos/mês, após a implantação 

estabeleceu a produzir a 16 produtos/Mês. 

3.2 CRONOANALISE DO PROCESSO PRODUTIVO 

 



Para análise de cada processo, iniciamos o estudo de tempos para identificarmos os gargalos 

de produção. 

O Estudo de tempos na indústria considera o tempo necessário para a execução da operação 

ou até de parte dela. O Nível de detalhe é determinado pelo volume a ser produzido, assim, 

para um grande volume de produção, uma maior profundidade de análise é necessária. 

(SELEME, 2012) 

 

Produto A Produto B 

 
Montagem  Soldagem Laminação Montagem  Soldagem Laminação 

Tempo de operação 736,6 763,75 501,3 1592,6 2083,4 1538,5 

 

 

 

 

 

 

Resultados obitdos parcialmente: 

A realização deste projeto nos trará uma experiência pratica de todo o conteúdo estudado nas 

disciplinas especificas de engenharia de produção, com a possibilidade não só de lembrar das 

ferramentas mas também de aplica-las tornando possível uma visão muito próxima da 

realidade diária de um profissional já atuante. 
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