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1. RESUMO 

A melhoria nos processos de produção e suas subáreas de serviços que ela 

englobam é uma crescente realidade no mercado. Aperfeiçoar processos internos 

afim de eliminar custos, melhorar serviços e aumentar lucros é um fator crucial para 

qualquer empresa manter se viva no atual cenário nacional e mundial. Esse trabalho 

teve como objetivo melhorar o processo de fabricação de produtos em do setor 

Montagem e Soldagem de Caçambas de uma empresa do ramo de implementos 

rodoviários. Devido a sua desorganização no processo de fabricação, estocagem de 

matéria prima, maquinários ultrapassados  e insatisfação de seus colaboradores, a 

empresa vem sofrendo prejuízos no custo final de seu produto e tornando se menos 

competitiva. Com a implantação do Lean Manufaturing e a ferramentas 5S, 

resultados preliminares mostraram se satisfatórios, e em pouco espaço de tempo  

conseguimos reduzir o tempo na execução das tarefas, melhoria na qualidade de 

nosso produto e um ambiente de trabalho mais harmônico com a mudança de 

comportamento dos colaborados e seus gestores. 

 

 2. INTRODUÇÃO 

 

 Esse estudo de caso tem como objetivo mostrar problemas existentes no setor de 

“Montagem e Soldagem de Caçambas” que influenciam diretamente na qualidade, 

serviços e produtividade da empresa.  Após análises e contando com a ajuda de 

todos os setores e colaboradores envolvidos direta ou indiretamente com o setor, 

chegou se vários focos de desperdícios. Essa avaliação mostrou a necessidade de 

tomar ações lógicas e eficazes. Foi constatado que os desperdícios no setor 

acontecem pelos seguintes fatores catalogados e ilustrados nas Figuras 1. 

 

 

 

Figura 1 – (a) Armazenamento Inadequado e (b) maquinas obsoletas. 



  

(a) (b) 

Fonte: Autor. 

Uma vez catalogados os problemas no setor, colocaremos em pratica a implantação 

do programa Lean Manufacturing e sua filosofia, assim como uma ferramenta que 

nela existem como o 5S, para melhoria nos processos de montagem e soldagem do 

setor em questão. Almejamos com sua implementação maior organização e 

mudanças de postura e cultura por parte de todos os envolvidos a fim de alcançar 

excelência com maior produtividade.   

3. OBJETIVO 

O objetivo desse estudo, é mostrar como a filosofia Lean Manufacturing e a 

ferramenta 5S possibilitou a otimização de um processo de soldagem e montagem 

de caçambas do ramo de implementos rodoviários. Reorganizando o setor, 

aumentando a produtividade Que antes era de um, para dois produtos acabados a 

cada quatros horas de trabalho, eliminando o desperdício e aumentando a produção 

e ambiente na empresa. 

4. METODOLOGIA 

Todos os funcionários serão convidados a assistir vídeos e palestras explicativas 

sobre a filosofia Lean Manufacturing e os benefícios que ela traz. Uma vez bem 

informados e treinados, vem o plano de ação. Começaremos pela organização do 

setor como um todo utilizando os conceitos do 5S, reativação do sistema Kanban, 

substituição das maquinas de soldagem que utilizavam o processo de eletrodo 

revestido por máquinas modernas mig/mag e trabalhar em cima da nova meta que 

são duas caçambas acabadas a cada quatro horas.                                           

5. DESENVOLVIMENTO 



Uma vez catalogados os problemas no setor, colocaremos em pratica a implantação 

do programa Lean Manufacturing e sua filosofia, assim como uma  ferramenta que 

nela existem como o 5S, para melhoria nos processos de montagem e soldagem do 

setor em questão. Almejamos com sua implementação maior organização e 

mudanças de postura e cultura por parte de todos os envolvidos afim de alcançar 

excelência com maior qualidade e produtividade.   

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A filosofia Lean Manufacturing que adotada no setor Montagem de Caçambas 

ainda esta em fase de análise de resultados finais, porem já é possível notar 

redução no tempo de execução das tarefas que antes era de um produto acabado a 

cada seis horas, melhorias na qualidade e comportamento de toda a equipe que 

tornou se menos estressada com a rotina de trabalho que muitas vezes torna-se 

excessivamente repetitiva de devida a falta de organização adequada. Trabalhar em 

um ambiente limpo, organizado e eficiente já mudou a imagem do setor e o animo 

de seus colaboradores que, a cada dia mais estão envolvidos sem sua melhoria 

continua.  
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