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RESUMO 

 

O conhecimento de técnicas que possam reduzir os custos nos 

processos de manufatura é de grande valia para o setor produtor brasileiro e 

mundial. Uma maneira de conseguir a redução de custo é a busca por 

processos produtivos mais enxutos. Porém muitas ferramentas são aplicadas 

de maneira errônea o que pode causar um prejuízo ainda maior para o 

processo produtivo. O conhecimento de ferramentas de Lean Manufacturing 

pelo profissional da Engenharia de Produção é primordial, não somente pelo 

fato de ser um caminho muito utilizado pela indústria, mas também porque com 

esse conhecimento as técnicas e ferramentas podem ser mais bem exploradas 

e aplicadas promovendo o resultado tão esperado pelo setor produtivo. 

Diversos processos podem ser trabalhados com as ferramentas de Lean 

Manufacturing, passando desde o controle de processo de produção, logística 

e controle de cadeia de suprimentos até o controle de custos e gestão de 

qualidade. Essa importância no conhecimento de processos em Lean 

Manufacturing motiva o desenvolvimento dessa pesquisa, que visa utilizar toda 

a infraestrutura presente na Faculdade Max Planck em seu laboratório de Lean 

Manufacturing e colaborar para o desenvolvimento de práticas didáticas 

através de estudos de casos reais e que possam preparar o profissional da 

engenharia de produção para o mercado, trabalhando competências e 

habilidades essenciais para esse profissional. 

A metodologia Lean contribuirá para o avanço contínuo de diversas 

áreas de uma organização, tais como qualidade, produção, processos e 

métodos, planejamento e controle de produção, logística, engenharia e até 

mesmo em áreas administrativas como a de recursos humanos, fiscal, 

financeiro e controladoria. 

 

INTRODUÇÃO 

 Dentro de uma organização um departamento muito importante para 

contribuição do sucesso é o planejamento e controle de produção (Slack et al., 

2009), pois é através dele que além do fluxo de informação outras atividades 

de como, quanto, em que tempo e as vezes até com que qualidade deve ser 



produzido são determinados ou orientados. Junto ao planejamento e controle 

de fábrica também podem estar atrelados atividades que contribuam para 

distribuição física de mão de obra, máquinas e equipamentos.  

 Na busca para melhoria contínua dos sistemas e métodos, algumas 

áreas como planejamento e produção podem atualmente utilizar de jogos e 

softwares de simulação fábril e de planejamento, que visam otimizar e mitigar 

erros, buscando sempre qualidade e eficiência para entrega do produto final. 

 Na Faculdade Max Planck os graduandos irão adquirir conhecimento 

prático utilizado o Lean Board Game, que é um jogo desenvolvido para colocar 

em prática os conhecimentos adquiridos em sala (GRUPO ENGENHO, 2018). 

 

OBJETIVO 

Ensinar aos alunos da Faculdade Max Planck através de exposição 

téorica e aplicação prática  no laboratório de “Lean Manufactoring” utilizando o 

“Lean Board Game”, as ferramentas e técnicas de manufatura enxuta para a 

melhoria continua de processos produtivos e administrativos de organizações. 

 

METODOLOGIA 

Será expostos aos graduandos teorias e ferramentas adquiridas através 

de literaturas da metodologia, cultura e pensando de Lean Manufactoring. 

Com base no conhecimento teórico adquirido, os graduandos irão aplicar 

na prática as ferramentas e cultura Lean Manufactoring, atuando e praticando 

como casos que simulam a realidade de uma organização, na busca pela 

melhoria contínua e resolução de problemas e até mesmo buscando combater 

os desperdicios gerados pelo sistema. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O projeto consistirá na aplicação de aulas téoricas de metodologia Lean 

Manufactoring, e na sequência da teoria a exposição de uma problemática para 

simular e estimular na prática um brainstorm da equipe, com sequência de 

aplicação prática para resolução da problematização aplicada utilizando o Lean 

Board Game. 

 

 



RESULTADOS PRELIMINARES 

 Com o jogo Lean Board, já é possível identificar em uma simulação de 

empresa, que após a aplicação das metodologias Lean Manufactoring, há 

aumento significativo na perfomance da empresa, tanto no que tange a fluxo de 

processo que será em em linha e a produção em célula, como nos indicadores 

de performance fábril. 

 A implementação do projeto proporcionará o aprendizado na prática e 

em time, melhorando assim relacionando interdisciplinares e estimulando o 

trabalho em conjunto como são dentro das organizações, cada área buscando 

o sucesso e debantendo o bom andamento da mesma.  
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