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RESUMO: O artigo apresenta mudanças de layout e melhorias na produtividade 
em uma empresa de grande porte na região de Campinas-SP, onde foi aplicado 
o conceito de manufatura enxuta (Lean Manufacturing). O layout por sua vez 
exerce um papel de grande importância neste cenário, dispondo que o arranjo 
físico de máquinas, equipamentos, áreas de movimentação e pessoas tem 
grande influência na eficiência de uma operação. Com a obrigação de constante 
aperfeiçoamento, surgi então, a produção enxuta, que além de ser expressa 
como uma mudança drástica na manufatura, além de superar a produção em 
massa, já garantiu ser um método eficiente para que as organizações aprimorem 
sua performance. Os resultados alcançados foram satisfatórios para a equipe de 
trabalho e principalmente para empresa envolvida, mantendo o programa de 
melhoria continua no processo produtivo. 

Palavras-chaves: Produtividade. Lean Manufacturing. Layout Industrial. 

 

ABSTRAC: The article presents layout changes and productivity improvements 
in a large company in the Campinas region, where the Lean Manufacturing 
concept was applied. The layout in turn plays a role of great importance in this 
scenario, providing that the physical arrangement of machines, equipment, 
handling areas and people has great influence on the efficiency of an operation. 
With the obligation of constant improvement, then, lean production, which in 
addition to being expressed as a drastic change in manufacturing, in addition to 
surpassing mass production, has already guaranteed to be an efficient method 
for organizations to improve their performance. The results achieved were 
satisfactory for the work team and especially for the company involved, 
maintaining the continuous improvement program in the production process. 
 
Keywords: Productivity. Lean Manufacturing. Industrial Layout. 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente torna-se primordial para as organizações a aplicação de ferramentas 

que proporcionem vantagem competitiva, analisando alternativas com o intuito 

de dizimar tudo o que não agrega valor ao produto. O Sistema Toyota de 

Produção ou também conhecida como manufatura enxuta, surgiu no Japão, 

após a segunda guerra mundial, que por sua vez, o país precisava se reorganizar 

e não tinha os recursos primordiais (REZENDE et al, 2015). 



O processo manifestou-se da necessidade das empresas japonesas do setor 

automotivo, em especial a Toyota Motor Company, que desenvolvessem 

procedimentos diferenciados de produzir veículos em relação aos que eram 

utilizados pela indústria norte americana, onde a ênfase era o sistema de 

produção em massa da Ford Company e General Motors (WOMACK, JONES & 

ROOS, 1992). 

Para se adequarem a esse ambiente competitivo, as organizações estão 

aplicando conceitos e técnicas de Manufatura Enxuta ou (STP) que é renomado 

como Sistema Toyota de Produção. Tendo em vista que a finalidade consiste em 

qualificar as organizações para responder com velocidade às constantes 

mudanças da demanda do mercado, acompanhando as dimensões 

fundamentais da competitividade: flexibilidade, custo, qualidade, atendimento e 

inovação (SHINGO, 1996).  

Tendo em vista todos os avanços tecnológicos que a ferramenta Lean 

Manufacturing fornece as etapas produtivas. Verificou-se a importância da 

utilização da mesma no setor de montagem, focando no rearranjo de layout dos 

postos de trabalho e realização de melhorias contínuas.  

Neste contexto, o objetivo desse trabalho será aplicar a ferramenta Lean 

Manufacturing em um estudo de caso realizado em empresa do setor 

automotivo, situada na região de Campinas-SP. 

  

 

METODOLOGIA 

1 CONSTRUÇÃO DA EMPRESA  

A RDE Consultorias em Processos Industriais foi fundada em 10 de Fevereiro de 

2018 na cidade de Indaiatuba-SP, com o propósito de ser uma organização 

referência no mercado de consultorias. Atuamos com soluções em Consultoria 

de Processo Industrial, levando para sua empresa às melhores práticas de 

otimização, considerando as necessidades específicas de sua organização. 



1.1 NEGÓCIOS 

Prestação de serviços de consultorias, com o propósito de sanar problemas, 

essencialmente em ajudar e construir, um posicionamento que potencialize sua 

organização, aumentando assim o seu valor, tal como percebido e antecipado 

pelos investidores. 

1.2 MISSÃO 

Oferecer ao mercado nacional serviços de consultorias com o intuito de 

promover o aperfeiçoamento da gestão, a capacitação dos envolvidos e a 

melhoria contínua, contribuindo para a competitividade das indústrias. 

1.3 VISÃO 

Ser uma organização referência em consultorias, estratégias e desenvolvimento 

e por trabalhar frequentemente para contribuir com o mercado de seus clientes. 

1.4 VALORES 

Ética: Agir de forma integra em seu relacionamento interno e externo, com 

respeito a políticas e normas de conduta definidas pela organização. 

Transparência: Compartilhar continuamente informações sobre a aplicação de 

recursos, ações e contribuições do sistema com os colaboradores. 

 

Satisfação dos Clientes: Entender as deficiência dos clientes internos e externos, 

com o propósito de desenvolver soluções que atendam às suas perspectivas. 

 

Valorização das Pessoas: Garantir o reconhecimento profissional e pessoal dos 

colaboradores, por meio de uma gestão que reconheça os resultados. 

 

2 PESQUISA DO PRODUTO/SERVIÇO 

Consultorias gira em torno de sua função principal, prestação de um determinado 

serviço, o ramo da consultoria por sua vez, caracteriza complexo, pois estando 



em meio a uma variabilidade de serviços, a solução em sua maioria se encontra 

concentrada em áreas determinadamente estratégicas.  

Mercado, como em comum torna-se crítico e flexível, proporcionando ao 

consultor a seguinte responsabilidade de especialização em uma área 

abrangente, tal que possa ter diversas soluções, assim como na ideia transposta 

pela empresa japonesa, que utilizou de uma flexibilidade incrível sobre um 

problema drástico em todos os âmbitos do país.  

Como um conjunto, tal componente de uma consultoria influencia-se acerca do 

custo e o preço. Quando cotado todas as possibilidades de soluções, as 

primeiras atitudes se concentram sobre a capacidade de resolução do cliente, 

ou seja, o quanto o cliente pode pagar por essa solução.  

 

3 ANALISE DE MERCADO 

O atual panorama econômico encontra-se confiante em diversos aspectos, 

dentre eles, juros e inflação reduzindo, mercado exportador com novas 

oportunidades e uma ligeira aceleração da economia asseguram um certo alívio 

aos empresários, que por sua vez permanecem apreensivos em tempos de crise, 

o que não deixa de ser compreensível. Porém, deixar de pensar que toda 

situação aponta oportunidades pode ser um erro (DINO,2017). 

Atualmente a indústria automotiva encontra-se em reabilitação e espera-se que 

em 2018 o setor cresça 7,3% segundo a Associação Nacional dos Fabricantes 

de Veículos Automotores (ANFAVEA, 2018). Em seu recorde de vendas a 

indústria automotiva comercializou cerca de 3,8 milhões de veículos em 2012, 

lamentavelmente nos anos seguintes este número só despencou. A notícia 

positiva deste progresso, deve superar a marca de 3 milhões de veículos em um 

ou dois anos, saindo de 2,7 milhões de unidades previstas para 2017. Esta 

retomada de atividade vai apoiar o setor a utilizar melhor sua eficiência, que 

mostra uma ociosidade ao redor de 50% (MEGALE, 2012). 



Com isso, empresas do segmento de consultoria estruturada pode ganhar uma 

grande fatia no mercado de trabalho na região de Indaiatuba, onde encontra-se 

várias empresas diretamente ou indiretamente ligadas com o segmento 

automotivo. 

Com o Brasil encarando grandes problemas políticos e econômicos, vale lembrar 

que o empreendedorismo vem crescendo gradativamente, além de proporcionar 

a inserção de novas empresas no mundo dos negócios, decorrência disso, a 

demanda pelos serviços de consultoria cresce continuamente. De acordo com o 

professor Luiz Affonso Romano as empresas procuram a consultoria para que 

de certa ajudem a enxergar, com clareza, os problemas, ainda que são 

completamente visíveis, as oportunidades não evidentes e a entender as 

mudanças e seus desdobramentos. O Consultor pode auxiliar as organizações 

a se posicionarem adequadamente frente à concorrência e, com isso, 

participarem do processo de desenvolvimento e expansão que a economia está 

disponibilizando. Mesmo com o mercado em expansão, é essencial que o 

consultor esteja pronto para defrontar-se as realidades do mercado que variam 

regularmente (ABRACEM, 2015). 

 

4 ANÁLISE DE SWOT 

A análise de SWOT é uma das ferramentas estratégicas mais utilizadas pelas 

organizações, a mesma equivale em averiguar aspectos internos e externos da 

organização. Por ser tratar de uma ferramenta estratégica, tem se uma visão 

ampla da organização dos seus pontos fortes e fracos, além do estudo externo 

que influência diretamente no desempenho interno das organizações. O 

ambiente de uma organização é composto por forças e instituições externas a 

ela que pode influenciar seu comportamento. O ambiente geralmente engloba 

fornecedores, clientes, concorrentes, mercado, organismos governamentais 

regulamentares (FERNANDES, et al, 2013).  

Além disso, a técnica é bastante extensivo, ao pesquisar diferentes fatores que 

interferem no desempenho de um feedback, pelos mais variados tipos de 

organização e se baseia em quatro grandes grupos, de características existentes 



ao negócio: Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities 

(Oportunidades) e Threats (Ameaças), que auxiliam uma organização quando 

correlacionada ao ambiente competitivo em que se encontra enquadrada, trata-

se, portanto, de uma análise utilizada para que um plano de ação,  seja colocado 

em prática ocasionada por mudanças no mercado que exijam um 

reposicionamento do negócio (FORMANEK, 2014). 

Pode ser observado no quadro abaixo o esquema fundamental da atuação da 

consultoria, para cada ponto identificado pode ser elaborado um plano de ação 

que visa proporcionar um melhor desempenho seja qual for a área, setor ou 

segmento, através do conhecimento técnico, a principal finalidade é deixar a 

organização apta para absorver as possíveis mudanças realizadas. 

 

Quadro 1: SWOT  Consultoria RDE 

 

 

5 PESQUISA DE MARKETING 

Atualmente é fundamental as organizações conhecer as insuficiências dos 

clientes para fortalecer sua eficácia produtiva, aumentando seu mercado e como 

resultado, sua lucratividade diante da aplicação conveniente dos resultados 

obtidos. O que convém à elaboração, à coleta, à análise e à edição de relatórios 

sistemáticos de dados e exploração relevantes sobre uma situação específica 

de marketing afrontada pela organização. Ou seja é a função que conecta o 



consumidor, o cliente e o público por meio de informações que utilizadas para 

apontar e estabelecer oportunidades e problemas, para constituir, analisar ações 

de mercado para controlar o comportamento organizacional para aperfeiçoar a 

assimilação do marketing como processo. Contudo, a informação requerida para 

debater essas questões, desenvolve o método para gerir informações, gerencia 

implanta e verifica os resultados e suas consequências (KOTLER, KELLER, 

2006).  

Nesse contexto, consultoria é o fornecimento de uma prestação de serviço, 

geralmente por profissional qualificado e experiente. O serviço de consultoria 

ofertado ao cliente, ocorre através de diagnósticos dos processos com a intenção 

de levantar as necessidades do cliente, identifica soluções e apresentar ações 

(MOSER,2009).                                                                                                        

Consequentemente, o consultor desenvolve, determina e possibilita o projeto de 

acordo com a primordialidade específica de cada cliente.   

No quadro a seguir, estão algumas das indispensáveis estratégias utilizadas pela 

Consultoria RDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2: Etapas de Elaboração Consultoria RDE 

Mapeamento 

Responsável por reunir as informações sobre os 
processos, contendo entrevistas com todos os 
envolvidos. 
 

Descrições 
São os fluxogramas dos processos, essencial para trazer 
compreensão e organização as tarefas. 



Oportunidade de 
Melhoria 

Nasce da análise das etapas anteriores, identificando 
gargalos que podem impedir o aumento da produtividade 
e desperdiçar recursos. 
 

Implantação e 
Padronização 

 Como o processo deve ser realizado. Por meio da 
padronização, qualquer colaborador que tenha a 
qualificação fundamental para a atividade poderá entrar 
no processo e executa-las. 
 

Monitoramento 
Após a implantação, é realizado o acompanhamento. 
Pode ser feito por meio de indicadores de desempenho 
dos processos e por feedbacks. 

 

5.1 MARKETING MIX: 4PS 

Os 4 Ps resumidamente é um conjunto de ferramentas, que por sua vez tem 

propósito de auxiliar a alcançar estratégias de uma organização e fazem parte 

do planejamento de marketing, responsável por assegurar o triunfo de uma 

organização. Diante disto, o Marketing Mix pode ser definido como: “O conjunto 

de ferramentas que a organização manuseia para alcançar seus objetivos de 

marketing no mercado-alvo” (KOTLER,1998). 

 

5.1.1 Produto 

Tratando de produtos, compreende-se por um conjunto de benefícios, elementos 

tangíveis e intangíveis. Estão existentes na vida do homem desde os primórdios, 

mas foram precisos milênios para que a sociedade em geral passassem a aceitar 

razoavelmente a importância dos serviços (URDAN, 1993). 

5.1.2 Promoção 

O marketing apresenta-se muito além do que apenas desenvolver bons produtos 

e disponibilizá-los ao mercado consumidor, é imprescindível neste processo a 

comunicação com os clientes (KOTLER e KELLER, 2006). 

5.1.3 Preço 

No que diz respeito a definição de um preço, deve-se conceder descontos, 

levando em conta não meramente o impacto econômico, mas a parte psicológica 

https://blog.egestor.com.br/entenda-tudo-sobre-marketing-para-micro-e-pequenas-empresas/


de cada cliente. Para o cliente o preço deve ofertar uma relação entre custo x 

benefício razoável e superior aos concorrentes (LAS CASAS, 2005). 

5.1.4 Praça 

Está variável está relacionada a logística e distribuição com definição dos fatores 

que disponibilizam os produtos até os consumidores, distribuição física do 

produto, com a solução de problemas de armazenamento (PINHO, 2001). 

 

4Ps RDE Consultoria em Processos Industriais 

Como pode ser verificado no quadro a seguir, os 4Ps são aplicados na RDE 

Consultoria em Processos Industriais. No que se refere a produto a RDE se 

enquadra como prestadora de serviços de consultorias. Em relação a praça é 

necessário que o serviço encontra-se disponível onde o público alvo 

normalmente frequenta, ou pretende encontrá-lo, a partir disso a RDE tem como 

praça o território nacional. 

 

 

 

 

 

Quadro 3: Preço RDE 

Modalidade Contratação Mínima Local de Reunião Custo (Hora) 

Econômica 4 horas por mês Escritório RDE R$ 180,00 

Econômica 6 horas por mês Escritório RDE R$ 170,00 

Econômica 8 horas por mês Escritório RDE R$ 160,00 

Econômica Acima de 9 horas  Empresa/Cliente R$ 150,00 

Eventual 2 horas por visita Empresa/Cliente R$ 200,00 

Contrato (Mensal) 10 horas por mês Empresa/Cliente R$ 320,00 

Contrato (Mensal) 20 horas por mês Empresa/Cliente R$ 310,00 



Contrato (Mensal) 30 horas por mês Empresa/Cliente R$ 300,00 

Contrato (Mensal) 40 horas por mês Empresa/Cliente R$ 280,00 

 

Como mostra a figura 1, o cartão de visita é uma ferramenta importante de 

marketing, além de apresentar uma boa imagem da organização, destaca os 

serviços e produtos oferecidos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1- Promoção Cartão de Visita RDE 
 
  



6 PROJETO DE FÁBRICA OU EMPRESA 

6.1 LAYOUT DO PROCESSO 

A elaboração de um layout, requer informações sobre especificações e 

características do produto, quantidades de produtos, materiais, sequências de 

operações e de montagem, espaço necessário para cada equipamento, 

movimentação do colaborador, estoques e manutenção, informações sobre 

recebimento, expedições, estocagem de matérias-primas, produtos acabados e 

transportes. 

As máquinas ou estações de trabalho são aplicadas de acordo com as 

operações e são efetuadas conforme a sequência estabelecida sem caminhos 

alternativos. Requer um alto investimento em máquinas e pode apresentar 

problemas com relação à qualidade dos produtos fabricados caso não tenha bom 

aproveitamento do layout (MARTINS, PETRÔNIO G.; LAUGENI, FERNANDO 

PIERO, 2006). 

A coleta de dados, inicialmente, ocorreu a partir de medições realizadas na 

empresa. Os dados utilizados na realização desta pesquisa foram obtidos 

diretamente na empresa pesquisada por meio de medições realizadas pelos 

autores ou em registros existentes. Foram utilizadas ferramentas para medição 

dos espaços físicos, cronômetro para tomada de tempos e software como 

AutoCAD para desenho do layout. 

Para elaborar a proposta de layout apresentada, fez-se a medição do prédio 

onde a empresa está instalada, bem como das máquinas e dos equipamentos 

em sua disposição física atual. 

 

 

 

 

 

 

 



6.2 FLUXOGRAMA DO PROCESSO 

Na respectiva empresa existe acompanhamento da produção para obtenção de 

indicadores de produtividade, porém não possui um balanceamento dos postos 

de trabalho de onde ocorrem as maiores perdas em seu processo produtivo de 

manufatura. Segue a baixo a sequência das operações. 

 

FIGURA 2: SEQUÊNCIA DAS OPERAÇÕES 

 

 

FIGURA 1: LAYOUT ATUAL  
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INSPEÇÃO



O setor em análise, trabalha com quatro colaboradores dividindo as atividades e 

tem disponível três prensas, duas balanceadoras, um robô, duas máquinas de 

controle e uma gravadora, utilizadas para fabricação de peças automotivas.  

Os postos de trabalho e corredores para circulação, o que torna o fluxo confuso 

e prejudica o processo, pois muitas vezes o transporte de peças de um local a 

outro depende da movimentação de outros itens. Não há, também, um padrão 

determinado para o fluxo das peças dentro do processo, dificultando o controle 

visual e a organização do processo como um todo. 

Conforme mostra a Figura 1, a fabricação do conjunto de pré-montagem inicia 

na área de engraxe (parte inferior da figura), em seguida é feita a prensagem no 

primeiro estágio, passando para a bancada de espera. Posteriormente é feito a 

montagem do segundo estágio, após a prensagem é concretizada a união dos 

produtos passando para o terceiro estágio, resultando na união do primeiro com 

o segundo. De acordo com o layout atual, o produto segue para aferição na 

balanceadora, no termino da aferição o robô retira e movimenta-se para o que 

chamamos de tombador, onde o mesmo faz o tombo de 0 para 180º, 

posteriormente o robô retira e movimenta até a máquina de controle 1 que faz a 

medição automática e libera na máquina de controle funcional, que através de 

um dispositivo poka yoke o produto conforme é liberado para máquina de 

gravação, caso esteja não conforme é colocado em uma caixa de rejeito. 

Produtos conforme, o robô movimenta-se para o posto final de inspeção e 

embalagem. 

 

6.3 MEDIÇÕES DA EFICIÊNCIA PRODUTIVA 

O primeiro passo foi medir o tempo de cada operação, e para isto foi elaborado 

um quadro, onde um demonstra o tempo gasto em cada operação. A partir dos 

resultados adquiridos no levantamento da eficiência produtiva será 

implementado as melhorias e reavaliado por meio comparativo do estado atual 

com o estado futuro pós melhorias. 
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