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1. RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo principal, identificar e propor 

melhorias como redução da duração de produção e redução no custo final da 

produção no método de usinagem de roscas de porcas em uma indústria 

Automotiva, mediante a aplicação das Ferramentas do Sistema Lean 

Manufacturing.  

Com isso, houve uma maior produtividade, visto que padronizou o 

trabalho, eliminou perdas no processo atendendo o usuário de uma forma mais 

eficaz deixando a empresa melhor posicionada no mercado, além da redução 

do custo final do processo. O estudo de caso realizado, recolheu evidências, 

afim de identificar a causa raiz e trabalhou em cima das falhas com as 

ferramentas do Sistema Toyota de Produção e obteve resultados positivos. 

Houve um ganho no faturamento de R$ 10,7 mil com a eliminação das perdas, 

além de reduzir o tempo do procedimento em 65%, assim estendendo a 

eficiência do setor. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Os desafios da administração em relação a diversidade das 

organizações e complexidade do ambiente em que operam defrontam os 

administradores buscar gradativamente por melhorias em seus processos, 

como a intenção de alcançar um patamar diferenciado frente aos concorrentes, 

considerando um processo mais enxuto, organizado e eficaz, sem deixar de 

lado a segurança e bem-estar dos funcionários.  

O desafio para evoluir em um mundo cada vez mais competitivo é agir 

de maneira diferenciada investindo em tecnologia e diferenciação em relação 

aos concorrentes. Ao longo das últimas décadas, organizações de 

praticamente todos os setores têm usado lean manufacture como meio 



fundamental para transformar realidades gerenciais, potencializar resultados e 

aproveitar o potencial humano. O interesse é crescente, novas técnicas e 

experiências continuam a ser desenvolvidas e compartilhadas e isso tem 

permitido que o aprendizado fosse progressivamente.                                                                                            

Trata-se de um corpo de conhecimento cuja essência é a capacidade de 

eliminar desperdícios continuamente e resolver problemas de maneira 

sistemática. Isso implica repensar a maneira como se lidera, gerencia e 

desenvolve pessoas. É através do pleno engajamento das pessoas envolvidas 

com o trabalho que se consegue vislumbrar chances de melhoria e ganhos 

sustentáveis. Então, da mesma forma que as empresas iniciam métodos como 

o foco de eliminar ineficiência no fluxo de fabricação, seria o momento ideal de 

idealizar modelos e parâmetros que visem ao cliente final uma experiência de 

compra diferenciada, sendo eficiente e com menos sacrifício. Apesar dos itens 

acima tenham sido informados a partir do cliente final, a pratica em si pode se 

adaptar em qualquer tipo de cliente, sendo externo ou interno. E ainda mais se 

analisarmos que toda a organização faz parte de uma cadeia de suprimentos, 

sendo assim, podemos em muitos casos adicionar os fornecedores como alvos 

das iniciativas enxutas.  

Durante o mapeamento do fluxo de valor, constataram–se alguns 

desperdícios na linha de produção, como a demora das peças para retornarem 

a empresa para acabamento final, peças com defeitos, peças danificadas com 

o transporte retrabalhos e custo elevado das peças. Onde a demanda de 

pedidos era considerável razoável, mais pela demora da entrega nos produtos 

terceirizados, os pedidos acabavam sendo entregue depois ou muito perto do 

prazo estabelecido para o cliente. Com essa oportunidade foi realizado um 

novo layout da empresa, para que o processo de terceirização pode-se ser 

realizado na Empresa. Assim os produtos poderiam ser melhor faturados e com 

o prazo de entrega dentro do previsto e consequentemente uma melhora nos 

ganhos e na produtividade.  

Com a implementação do Lean na empresa, a definição de redução de 

estoques de produtos acabados melhorou e houve eliminação dos 

desperdícios. 



 

3. OBJETIVO 

  

O trabalho em questão tem como objetivo principal reduzir o custo dos 

produtos semiacabados da estamparia, tendo como enfoque os que são 

enviados a terceiros para o processo de usinagem da rosca. 

Específicos: 

• Reduzir o lead time entre o pedido do cliente e a entrega; 

• Padronizar o trabalho; 

• Eliminar os desperdícios no processo; 

• Aumentar a eficiência do setor da produção; 

• Eliminar a produção em terceiros. 

 

4. METODOLOGIA 

O presente trabalho caracteriza-se como um estudo de caso com 

abordagem qualitativa, a ser realizado na empresa do ramo metalúrgico, 

Empresa fabricante de porcas e buchas especiais, onde para embasamento 

teórico contou com dados quantitativos. 

Primeiro, foi necessário um levantamento dos temas a serem abordados 

e ferramentas que deverão conter no relatório. Posteriormente, um estudo 

bibliográfico do assunto escolhido, através de pesquisas a livros, artigos e 

internet. 

Paralelamente á revisão bibliográfica, foi feito a apuração de dados na 

empresa através da técnica de Brainstorming, delimitando-se aos líderes e 

funcionários do setor de estamparia, utilizando como técnica de abordagem a 

observação do processo, crono-análise, planilhas, indicadores, a ferramenta 



diagrama de Ishikawa, acerca da identificação de possíveis pontos de 

melhorias no processo de estamparia que possibilitem reduzir o custo dos 

produtos semiacabados. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O ponto inicial do Lean Manufacturing é o arranjo de várias técnicas de 

gerenciamento com o intuito de fazer mais produtos com menor quantidade de 

recursos sem deixar de lado a qualidade, que é parte essencial para o cliente. 

Conforme abordado anteriormente, na produção artesanal cada item é 

produzido um a um, os colaboradores são qualificados e padrões definidos de 

acordo com o pedido. Já na produção em lote, as definições possuem alto valor 

agregado e de finalidades específicas, produzindo produtos com padrões 

especificados e numa maior escala por operadores não tão qualificados em 

comparação com a produção artesanal. No tipo de produção em massa, o 

tempo ocioso tem que ser evitado, afinal tempo parado gera custo e o 

maquinário possui um valor de custo elevado. 

Esse tipo de produção utiliza a mescla da produção realizada 

artesanalmente, porém, evitando o alto valor de custo com a produção em 

massa, esquiando-se da inflexibilidade. Possui o foco de otimizar os 

procedimentos cortando e mantendo continuo o processo sem desperdícios. 

Abaixo os objetivos principais que são Valor, Cadeia de valor, Fluxo, Produção 

Puxada e perfeição 

5.1 Sete Perdas 

A produção enxuta é o efeito do corte das conhecidas sete perdas 

segundo OHNO, chamadas de modelos clássicos de desperdício. 

A figura abaixo representa a esquemática das sete perdas: 

 

 

 



Figura 1 – Sete perdas da produção 

 

Fonte: Ohno (1997, p. 26) 

 

Para auxiliar na implementação do Lean foram utilizadas várias 

ferramentas que compõe a estrutura desta metodologia, é importante ressaltar 

que a abordagem da metodologia foi iniciada utilizando um Brainstorming, 

visando enfrentar os grandes desafios do cenário econômico mundial, 

especialmente no Brasil, e se tornou essencial para a sobrevivência da 

empresa, assim, trazendo mais competitividade por se tratar de um modelo de 

gerenciamento que agrega inúmeros pontos positivos. 

 5.2 Brainstorming  

Brainstorming é definido como tempestade de ideias. Osborn (1957 apud 

Mongeau, 1993) desenvolveu a técnica de brainstorming devido à frustração 

em relação à falta de ideias e criatividade de seus trabalhadores na resolução 

de problemas. O principal objetivo da técnica é a liberdade da imaginação sem 

deixar que o julgamento de ideias interfira no processo criativo.  

Análise 5 porquês (5 Whys 

1 – Por quê? 

Não há dispositivo adequado realizar a usinagem da rosca.  

2 – Por quê? 

O projeto inicial não previa este recurso.  

3 – Por quê? 



Na ocasião não dispúnhamos de maquinário, sendo viabilizado o 

maquinário no desenvolvimento de um produto similar, posterior ao início da 

fabricação destes.  

4 – Por quê? 

O volume de produção era baixo para justificar investimentos, sendo 

possível adaptar dispositivo para que possa usinar a rosca no maquinário 

existente. 

5 – Por quê? 

O volume de produção é definido a partir dos pedidos dos clientes. 

Verificar possibilidade de desenvolver dispositivos para adaptar a 

máquina já existente e usinar a rosca internamente. 

 5.3 Diagrama de Ishikawa 

Este diagrama permite organizar por hierarquia as causas e efeitos de 

um determinado problema e relacionar com seu efeito (Slack; Chambers; 

Johnson, 2007). Criado pelo Prof. Kaoru Ishikawa pode ser chamado também 

de diagrama espinha de peixe, pois tem uma estrutura parecida com uma 

espinha de um peixe. No diagrama de Ishikawa os problemas foram claramente 

identificados a partir da detecção de não conformidades e dados coletados 

durante o processo apresentados no Brainstorming.  

Figura 2 – Diagrama de Ishikawa 

Fonte: Própria (2017) 

 

5.4  Estudo de Tempo e Metódos 



A seguir o levantamento de tempos de processo para fabricação de um 

lote com 1.000 peças do produto: 

 

Fonte: Própria (2017) 

De acordo com o tempo e estudos dos métodos aplicados no conceito 

do Lean Manucturing, tornou-se obrigatório um sistema de planejamento onde, 

ficou definido os caminhos a serem seguidos: 

Figura 3 –Mapa do Planejamento 

 

Fonte:  Própria (2017) 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A aplicação do Lean Manufacturing em conjunto com as ferramentas que 

a partir das discussões, observações e adaptações realizadas compõe essa 

metodologia. Este sistema é uma poderosa ferramenta, que possibilitou a 



implementação de diversas melhorias no processo de fabricação de porcas 

especiais. 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

Atividade 
Estado 
presente 

Estado futuro 

Redução 

Tempo R$ 

Tempo de ciclo de 
produção 

109h24min 66h10min 65%  

Expedição e 
Recebimento das 
peças enviadas ao 
Terceiro 

39h 0min 39h R$ 886,60 

Transporte das 
peças até o Terceiro 

R$ 6.000 R$ 0  R$ 6.000,00 

Usinagem da rosca R$ 5.412,97 R$ 1.528,20  R$ 3.884,77 

TOTAL 65% R$ 10.771,37 

Fonte – Interna (2017) 

 

CONCLUSÃO 

 

Este trabalho teve como foco principal a implementação das ferramentas 

do lean manufacturing no processo de fabricação de porcas especiais. 

Após o levantamento de dados com auxílio das ferramentas do lean 

pode-se analisar diversas perdas no processo de fabricação e 

consequentemente a possibilidade de aumentar a rentabilidade da empresa 

com possíveis melhorias.  

Os ganhos apresentados nesse trabalho foram de fato implementados 

na empresa, tornando-se uma experiência pratica de um case bem sucedido. 

Como foi possível verificar a empresa possuía processos que eram realizados 

dentro da empresa e outro que era terceirizado, processo no qual não 

agregava valor, reduzindo a flexibilidade no prazo de entrega e aumentando 

custos do produto final. 



Executando a operação como um todo dentro da empresa, ganhou-se 

mais flexibilidade na operação, reduzindo tempo, reduzindo custo, reduzindo 

movimentações desnecessárias e estoque, além de valorizar a mão de obra 

interna da empresa. 

Vale lembrar que as melhorias implementadas é apenas o ponto de 

partida, assim, iniciativas como esta podem ser fatores de sucesso para a 

organização, somente as alterações realizadas não suficientes para a completa 

organização do processo, a mudança de cultura e envolvimento dos 

funcionários e treinamentos, tornará as melhorias sustentáveis. Motivar os 

funcionários a participar e colaborar de todas as formas e atribui-los 

responsabilidades certas para a execução no processo é essencial. 

Assim, pode-se concluir que a aplicação do lean manufacturing e suas 

ferramentas, propiciam ganhos substanciais para o processo e 

consequentemente ganhos financeiros para as organizações. 
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