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1 RESUMO 

A metodologia lean manufacturing trata-se de um tema que vem sendo difundido nos 

últimos tempos. Criada por volta do século XX, o lean manufacturing surgiu a partir 

do Sistema Toyota de Produção, que se baseia numa abordagem de identificação e 

eliminação de desperdícios, com foco na qualidade e produtividade da indústria. 

Vivemos em tempos difíceis, com a recessão econômica de nosso país, as 

empresas hoje buscam melhorias e otimizações para seus processos, pois o 

mercado se tornou ainda mais competitivo, exigindo a redução de custos e melhores 

níveis de produtividade e qualidade. O desafio da sobrevivência das organizações, 

aliado à competitividade e à agilidade tecnológica, fez emergir novas técnicas 

gerenciais, as quais buscam manter as organizações em um cenário constante de 

mudanças. Através do estudo de caso apresentado neste trabalho, comprovaremos 

os benefícios que a implantação deste sistema tem, abordando uma empresa de 

seguimento alimentício, em que seus processos são muito complexos, e que tinham 

muitos déficits em sua planta industrial devido à falta de melhoria e mudanças. Com 

os ajustes que realizamos nesta empresa, e dados colhidos na implantação do 

sistema, percebemos o quanto é importante e necessário o investimento em 

melhorias, mesmo em tempos de crises, pois com os resultados que obtivemos 

notamos a grande diferença do que era antes, e o que a empresa se tornou agora 

em termos de competitividade e produtividade. 

2. INTRODUÇÃO 

Desde a redemocratização o Brasil, já vem sofrendo com várias crises econômicas 

sendo elas internas ou externas, não entrando no mérito, mais devido a erros 

políticos, sociais e financeiros, e muitas das vezes a falta de uma política externa 

clara. Dessa maneira aprendemos muito com as dificuldades, e nos deparamos com 

variações de mercado, aonde crescemos por um lado e retraímos por outro, não 

encontrando o equilíbrio para ambas as partes.  

Queremos comprovar através de pesquisas, com um estudo de caso feito pelos 

integrantes deste trabalho, para mostrar que com as ferramentas certas poderemos 

conseguir este equilíbrio, e com isso em vez de as empresas entrarem em uma crise 

que se aproxima, tenhamos condições de ficar com a sazonalidade eventual do 



próprio mercado. É importante saber que as crises acabam mais também podem vir 

acontecer novamente, portanto deve-se haver uma preparação, precisamos ter 

ferramentas capazes de preservar a indústria, para que ela não seja afetada por 

elas, que venham a acontecer, as empresas devem buscar melhorias e otimização 

para seus processos, mantendo assim um desenvolvimento e uma manufatura 

enxuta na planta industrial. 

Novos produtos são lançados no mercado com alta tecnologia todos os dias, os 

consumidores estão mais exigentes, os projetos estão demandando características 

únicas, conseqüentemente a indústria está evoluindo, estamos embarcando para a 

indústria 4.0, onde a internet das coisas está mais interligada, para ter total 

aproveitamento de mão de obra e matéria prima.Como reduzir os custos em um 

cenário onde investimentos se tornam inviáveis! 

Evidenciamos então a ferramenta Lean Manufacturing, esta ferramenta da qualidade 

que vem transformando empresas, e reduzindo desperdícios.  

O lean é uma ferramenta que reduz severamente as incertezas e os caos típicos 

vividos na planta, e tem como foco a qualidade, diminuindo os desperdícios e 

gerando um grande rendimento produtivo, e um baixo custo para a empresa. Esta 

ferramenta pode ser aplicada com o intuito de eliminar: 

- Tempo de espera (a espera não está totalmente relacionada em tempo de entrega 

ao cliente, mas também está relacionada em tempo de informação, materiais ou 

equipamentos); 

- Defeito (um dos desperdícios que podem afetar totalmente o relacionamento da 

empresa com o cliente, pois além de gerar custo com retrabalho ou até mesmo em 

fabricação de um novo produto, o cliente não aceitará a entrega de um produto com 

defeito). 

- Movimentação desnecessária (toda movimentação que não agrega valor ao 

produto se torna um desperdício); 

- Transporte desnecessário (todo transporte de um material que não agrega valor ao 

produto final, se torna um desperdício); 

- Excesso de estoque e excesso de produto acabado (a metodologia Lean 

Manufacturing visa o “estoque zero”, é o material certo, na hora certa e na 



quantidade certa. O ideal é produzir o que a empresa irá vender ter um plano de 

produção coerente com sua demanda de mercado, mesmo em períodos de 

variações de vendas do produto. 

Abaixo algumas soluções para estes problemas citados acima, por meio das 

ferramentas Lean Manufacturing:  

1° Desperdício espera – A ferramenta que pode ser usada para solucionar este 

problema é a ferramenta PDCA e Kanban.  Ambas as ferramentas buscam a 

melhoria contínua de qualidade. 

2° Desperdício Defeito –Total Productive Maintenance (TPM), é um sistema que visa 

eliminar as perdas, garantir a qualidade do produto e reduzir custos.  

3° Desperdício Movimentação – A principal ferramenta usada para este caso, é a 

implementação do 5s, uma cultura voltada para organização da empresa. 

4° Desperdício Transporte – O uso da ferramenta VMS (value stream mapping), ou 

mapeamento da cadeia de valor, é uma análise de processo que visa identificar, 

quais são as atividades que agregam valor ao produto, e quais são os desperdícios. 

5° Desperdício Excesso de Estoque – O Just in Time, é a melhor solução quando o 

assunto trata-se de excesso de estoque, sua metodologia de trabalho visa o famoso 

“estoque zero”. 

6° Desperdício Excesso de Produto Acabado – O Heijunka é um método de 

nivelamento da produção, em volumes ou mix de produtos, ele auxilia em forma de 

gráficos e tabelas o nível de produção da empresa. 

Estas ferramentas podem controlar a manufatura garantindo um aumento de 

produtividade e uma baixa nos custos. 

3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem por objetivo apresentar os resultados obtidos em nossos estudos 

e na implantação feita na empresa A, utilizamos o lean manufacturing para conduzir 

um projeto que tem como o escopo proporcionar para a empresa uma visão de 

aplicabilidade do lean em tempos de crise. 

 



 

 

4. METODOLOGIA 

A busca incessante de otimização e redução de custo das empresas, nos fez 

realizar esta pesquisa que tem como foco demonstrar através do lean manufacturing 

melhorias encontradas por meio deste estudo na empresa A aplicamos todos os 

conceitos referentes a melhoria de produtividade. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Com o objetivo de demonstrar melhor eficácia desta ferramenta, fizemos um estudo 

de caso sobre uma empresa do ramo alimentício, em que trabalha somente com 

pessoas para as montagens das bandejas sem a utilização de maquinário, portanto 

aplicamos a metodologia lean; com intuito de melhorar a qualidade de vida dos 

colaboradores, diminuir custos e eliminar desperdícios. Vamos considerar como o 

nome da empresa, de empresa “A”. O cenário em que a empresa estava passando 

(tempos de crise) foi essencial para a implantação da ferramenta. A empresa era 

composta com vários setores de produção que forneciam tipos diferentes de 

alimentos (figura 01), o setor de saladas era responsável por fornecera salada 

finalizada e embalada para a etapa final, o setor de doces era responsável por 

produzir sobremesas, para também à etapa final (montagem). Onde os alimentos 

são acondicionados e segue os requisitos de cada cliente,(figura 02) para a entrega. 

(Figura 01 – Fluxo de setores produtivos) 
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(Figura 02 – Bandeja Montada) 

 

 

 

 

 

Autora: Larissa Taynara 

Fizemos a implantação do sistema lean dentro dos setores da empresa, porem para 

o processo ser colocado em utilização, tínhamos que otimizar também os outros 

setores que forneciam os alimentos necessários para a finalização do serviço. O 

setor de montagem são linhas de produções de fluxo contínuo com bancadas para 

as montagens do produto, No entanto se os colaboradores da linha pararem, e não 

tiver um balanceamento correto no fluxo, ou seja, um número necessário de 

colaboradores para um fluxo continuo, geramos   um atraso no andamento e entrega 

do serviço para o  cliente, e isto é o que estava acontecendo constantemente.Na 

imagem abaixo (figura 03) observaremos como era o layout de produção antes da 

aplicação da metodologia lean, e como ele ficou depois da implantação e ajustes. 

(Figura 03 – Layout da planta) 

Autora: Larissa Taynara 

Antes os setores: em verde, azul e laranja, eram os que forneciam os alimentos para 

a montagem final da bandeja, porém eram setores separados e todos tinham por 



finalidade entregar um alimento distinto para a etapa final. Por serem setores 

separados tínhamos uma distância de trajeto para a etapa final, e quem levava estes 

alimentos para esta etapa, eram os “repositores”, responsáveis por cada bancada 

com o serviço, para a montagem da bandeja final, é necessário colocar cada 

ingrediente em cima da bancada. E quando troca o cliente e necessário a mudança 

de itens, pois os requisitos de cada cliente são diferentes, portanto o repositor 

observava quando cada ingrediente acabava para repor, e quando tinha um estoque 

muito alto de produtos finais, para entregar no setor de montagem final. 

Conseqüentemente era muito difícil para eles observarem e cumprirem com os 

prazos de horários corretamente, devido às distâncias, e o fluxo alto na bancada que 

era continuo os ingredientes acabavam muito rápido, e por conta disso tinha que 

haver entregas mais rápidas de ingredientes, sem ocasionar estoque parado de 

produtos ainda não utilizados, produtos prontos e o tempo ocioso na bancada devido 

à falta de material. Colocamos outra bancada a frente para os colaboradores 

terminarem um cliente, e já terem o próximo montado em cima da outra bancada, 

mesmo assim não adiantavam neste caso, devido a quantidade de serviço ser 

variada todos os dias, na hora em que o repositor iria montar a outra bancada, os 

ingredientes da primeira já tinham acabado, então ele tinham que sair da montagem 

que estava, para buscar ingredientes nos outros setores, e quando entregava 

voltava a montar,mais os colaboradores já haviam acabado o outro serviço, porque o 

fluxo de produção é muito alto, e com estes déficits quase sempre não cumpríamos 

com os horários de produção. Tínhamos quantidades de produção pré-estabelecidas 

que nem sempre eram seguidas, pois os colaboradores sempre faziam refeições a 

mais, gerando um desperdiço desnecessário, e quando chegava-se na etapa final, 

percebíamos que muita parte do que era produzido estava sendo descarto gerando 

um grande desperdício, e mesmo que armazenássemos em geladeira, a validade do 

produto não serviria mais para utilizar no outro dia, pois como se tratava de refeições 

de consumo rápido, depois de um certo período de horas, elas tinham que ser 

descartadas. 

Quando alteramos o layout para que todos os componentes estivessem reunidos no 

mesmo ambiente. Fizemos uma estação para montagem de bandejas que tinham 

que ter saladas e doces, e outra estação para as bandejas que iriam com frutas e 

adversos. Hoje não temos mais os setores separados de saladas, frutas e doces, 



para esta montagem. Conseqüentemente o repositor agora consegue controlar 

melhor a linha de produção devido estarem todas agrupadas, as bandejas são 

produzidas na quantidade certa, na hora certa, já que todas etapas semelhantes 

estão reunidas. Há uma comunicação mais eficaz entre os funcionários daquelas 

estações, para alertar a quantidade de produção que ainda faltava ser feita, já que 

neste tipo de linha, o final de todos os itens é na bancada da montagem a onde 

reunimos todos para formar a bandeja, tendo um controle maior do tempo, pois 

antes de acabar algum ingrediente os operadores já pedem para o repositor, logo 

não temos, mas mão-de-obra ociosa. Fizemos readequação da montagem e 

colocamos nas bancadas com o intuito de equilibrar o que cada colaborador põe nas 

bandejas (figura 04), pois fazem isto durante todo período de trabalho, então a 

quantidade de itens que o primeiro, segundo e terceiro deve colocar, tem que ser 

proporcional, para não ter variação na produção, assim analisamos todos os 

possíveis movimentos desnecessários e otimizamos. Fizemos então a implantação 

dos organograma de montagem respeitando o Kanban (figura 05), para que quando 

houvesse rotatividade dos funcionários, eles já saberiam o que cada posição na 

bancada tem que colocar para a montagem das bandejas. 

(Figura 04 e 05 – Formato de linha de produção, e Kanban de posicionamento de ingredientes para 

balanceamento de linha) 
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6. RESULTADOS 

Podemos analisar os ganhos que tivemos com a mudança na planta, não somente 

alteramos o layout mais implementamos outras formas dos colaboradores 

trabalharem, balanceamos a linha de forma que os operadores não ficassem com 

tempo ocioso, implantamos também os 5S e os 7 desperdícios, e com isso 



encontramos a melhor forma de montagem das bandejas para cada operação. 

Ganhos que tivemos com todas as mudanças (figura 06). 

(Figura 06 – Ganhos com a implantação da metodologia Lean) 
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Desperdícios 

Em desperdícios reduzimos 80% comparado em meses anteriores. E estoque 

parado, e de produções desnecessária (figura 07 e 08). 

(Figura 07 – Antes da Implantação) 
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(Figura 08 – Depois da Implantação) 
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GANHOS COM AS MUDANÇAS 

 

ANTES DEPOIS 

Colaboradores total  12 9 

Repositores 3 2 

Espaço total utilizado 59,13mts² 47,25mts² 

 

ANTES 

 

Fevereiro Março Total 

Saladas R$ 258,15 R$ 75,52 R$             333,67 

Frutas R$          - R$ 10,88 R$               10,88 

Doces R$ 275,58 R$ 199,80 R$             475,38 

  

Total R$ 819,93 

 

DEPOIS 

 

Abril Maio Total 

Saladas  R$ 39,06   R$     6,51   R$               45,57  

Frutas  R$ 27,05   R$ 10,46   R$               37,51  

Doces  R$ 33,30   R$ 48,24   R$               81,54  

  

Total R$ 164,62≈ - 80% 

    



Tempos de produção 

Referenciando pelas tabelas podemos analisar os efeitos da introdução do sistema. 

(figura 09 e 10). 

(Figura 09 e 10 – Tabelas do antes e depois da melhoria ) 

Tempos  (Antes do teste) –7 colaboradores 

Clientes 

Segundos 

Montagem Salada Total 

X 30,0 22,0 52,0 

P 28,0 16,0 44,0 

Y 29,0 27,0 56,0 

Z 24,0 20,0 44,0 

K 28,0 26,0 54,0 

 

Autores: LarissaTaynara e Igor Pedrosa 

Na(figura 11) nos mostra como exemplo, um cliente,da empresa A, e a variação que 

tivemos no tempo de ciclo da linha de produção deste cliente, com a implantação da 

metodologia Lean temos a melhora do desempenho do processo. 

(Figura 11 – Gráfico de variação do tempo de ciclo) 

 

Autora: LarissaTaynara 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como ressaltado o projeto foi à implantação da metodologia lean, no qual 

evidenciando a necessidade de melhoria, realizamos as mudanças necessárias para 

aumentar a produtividade da empresa.  
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Tempos (Depois do teste) –5 

Colaboradores 

Clientes 

Segundos 

Tempo  

De ciclo Total 

X 8,8 44,2 

P 7,6 38,1 

Y 10,5 52,3 

Z 8,7 43,3 

K 7,6 37,8 



Tivemos uma diminuição de 80% no desperdício do processo de manufatura. Hoje o 

desperdício representa para empresa somente 2% do faturamento total.  

Ganhamos também no tempo de ciclo de cada linha de produção, produzir com sete 

colaboradores uma bandeja em 54s,reduzimos para 5 colaboradores em 37,8 

segundos,o tempo para se montar uma bandeja completa na linha de produção. 

Outro ganho foi no espaço total utilizado no qual tínhamos 59,13mts², hoje temos 

47,25mts², e com isso utilizamos o espaço adquirido para colocarmos novas 

bancadas de trabalho para novos clientes. Chegamos à conclusão que o projeto é 

viável, pois obtivemos uma diminuição nos custos e um ganho nos lucros. 
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