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RESUMO 

 

O ambiente de competitividade claramente observado no panorama atual da economia 

mundial faz com que as empresas estejam cada vez mais buscando aplicar as mais 

modernas tecnologias de engenharia e gestão em suas realidades. Nesse contexto, os 

conceitos e ferramentas do Sistema Toyota de Produção demonstram extensa 

aderência às organizações que se propõem a identificar a cadeia de criação de valor 

em seus produtos e processos. A Manufatura Enxuta visa garantir a eliminação de 

desperdícios ao longo do fluxo produtivo, viabilizando um melhor posicionamento 

competitivo das empresas que utilizam suas metodologias. O Mapeamento do Fluxo de 

Valor é a ferramenta que viabiliza a análise dos fluxos de material e informações de 

uma cadeia produtiva e facilita a implementação das ferramentas da manufatura 

enxuta. Este trabalho demonstra a aplicação do mapeamento do fluxo de valor em uma 

indústria de estruturas metálicas no estado do Ceará. O estudo tem como objetivo 

implementar a Mentalidade Lean aplicando a ferramenta do Mapeamento do Fluxo de 

Valor. O mapeamento é então utilizado como ferramenta para prover recomendações e 

direcionar ações de melhoria nos processos, buscando resultados nos critérios de 

desempenho de qualidade, confiabilidade e custo. Com essa finalidade, o mapa do 

estado atual foi elaborado mostrando a relação entre o fluxo de informação e o fluxo de 

materiais na empresa. Então os conceitos e técnicas da manufatura enxuta foram 

utilizados na elaboração de um mapa do estado futuro, que propiciou a discussão 

sobre a Mentalidade Lean e tornou possível a tomada de decisões sobre o fluxo, 

permitindo descrever em detalhe como a organização deve operar. Este trabalho 

propiciou subsídios para a adequação dos conhecimentos acadêmicos na realidade da 

empresa e na aplicação de métodos no processo de melhoria de seus processos. 

 

Palavras-chave: Manufatura Enxuta. Mapeamento do Fluxo de Valor. Mapa do Estado 

Futuro. 

 

 



6 

 

 

ABSTRACT 

 

The competitive environment clearly noted in the current scenario of the world economy 

induces the companies to increasingly seek to apply the latest engineering and 

management technologies in their realities. In this context, the concepts and tools of the 

Toyota Production System demonstrate extensive adherence to organizations that 

intend to identify the chain of value creation in its products and processes. The Lean 

Manufacturing aims to ensure the elimination of waste throughout the production flow, 

enabling a better competitive positioning of companies using its methodologies. The 

Value Stream Mapping is a tool that enables the analysis of the flow of material and 

information in a supply chain and facilitates the implementation of lean manufacturing 

tools. This work demonstrates the application of value stream mapping in an industry of 

metal structures in the state of Ceará. The study aims to implement Lean Mentality 

applying the tool of Value Stream Mapping. The mapping is then used as a tool to guide 

actions and provide recommendations for improving processes, searching results in the 

performance criteria of quality, reliability and cost. The current state map was prepared 

showing the relationship between information flow and material flow in the company. 

Therefore the concepts and techniques of lean manufacturing were used in the 

preparation of a future state map, which led to the discussion of the Lean mindset and 

made it possible to make decisions about the flow, allowing to describe in detail how the 

organization should operate. This work has provided subsidies for the adequacy of 

academic knowledge in business reality and application of methods in the process of 

improving processes. 

 

Key Words: Lean Manufacturing. Value Stream Mapping. Future State Map. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização 

 

A competitividade é a palavra chave que permite a perpetuação de uma 

organização. Para se tornarem competitivas, as empresas necessitam direcionar seus 

esforços de melhoria para diversos aspectos, destacando-se os pilares relacionados a 

custo, qualidade e confiabilidade de entrega.  

Nesse cenário, também é de suma importância demonstrar-se ser flexível 

para ser competitivo. A história do consumo e produção de produtos mostra claramente 

a transição de uma demanda que aceitava níveis de padronização, e a consequente 

produção em massa, para um panorama em que os consumidores exigem cada vez 

mais diversificações dos mais variados tipos em produtos, exigindo a produção enxuta.  

Considerando também a escassez de recursos e a forte concorrência, fica 

claro que a sustentabilidade de um diferencial competitivo está fortemente atrelada à 

capacidade de uma organização em produzir sem desperdícios. Para isso, é preciso 

conhecer as etapas da produção que de fato agregam valor ao produto na percepção 

do consumidor, etapas que fazem com que o cliente esteja disposto a pagar mais pelo 

produto. 

A Manufatura Enxuta e o Sistema Toyota de Produção trazem filosofias, 

conceitos e metodologias que permitem compreender os desperdícios, encontrar suas 

fontes e implantar práticas de melhoria totalmente voltadas à criação de valor. O Lean 

Thinking é um modelo de pensamento que busca encontrar meios de produzir mais 

com menos recursos e zero desperdício. 

O Mapeamento do Fluxo de Valor é a ferramenta que torna possível 

diferenciar valor de desperdício em uma cadeia produtiva. Com ele, podem-se 

identificar processos e fluxos e aplicar os princípios enxutos e as práticas de melhoria 

contínua em direção à perfeição: zero desperdício. 

A aplicação das ferramentas descritas permite que as organizações estejam 

aptas a realmente entregar mais valor na ótica do cliente. Com o emprego desses 

princípios, é possível atingir níveis muito mais elevados de qualidade, alta redução de 
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custos e grande precisão em prazos de entrega, tudo em um cenário de demanda 

diversificada. A junção desses aspectos torna uma empresa competitiva e permite sua 

perpetuação, e por isso a relevância de tais conceitos. 

O estudo realizado neste trabalho foi feito em uma indústria de estruturas 

metálicas. Os conceitos e técnicas aqui apresentados serviram de base para o alcance 

de melhores resultados na empresa, diminuindo seus custos, aumentando sua 

qualidade, velocidade e confiabilidade. A busca da eliminação de desperdício sob a 

ótica da agregação de valor também foi abordada. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar uma experiência de implantação da 

Manufatura Lean e a ferramenta do Mapeamento do Fluxo de Valor em uma empresa 

de fabricação de estruturas metálicas no estado do Ceará, evidenciando as melhorias 

decorrentes da implantação dessas metodologias. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

- Elaborar o Mapa do Estado Atual dos processos, buscando enxergar e 

compreender os fluxos de material e informação; 

- Identificar os desperdícios e as fontes de desperdício, aplicando técnicas 

enxutas para eliminá-los; 

- Propor o Mapa do Estado Futuro através da aplicação dos conceitos e 

ferramentas provenientes da metodologia da Manufatura Lean. 

- Comparar o Estado Atual com o Estado Futuro, criando um Plano de 

Implementação para a adequação dos processos aos resultados desejados. 
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1.3 Justificativa 

 

A empresa utilizada como objeto de estudo deste trabalho sofre de grande 

quantidade de desperdícios em seu processo produtivo, o que é facilmente observado 

no chão de fábrica. Elevados estoques, movimentações desnecessárias, transporte 

excessivo e grande quantidade de espera são algumas das perdas evidenciadas nos 

processos produtivos. Nesse contexto, a introdução de técnicas da Manufatura Enxuta 

é de grande aplicabilidade no intuito da eliminação de tais desperdícios, fundamentada 

pela difusão da filosofia Lean e implementação de seus conceitos. 

Além disso, os atrasos na entrega dos produtos são frequentes. Clientes 

internos e externos muitas vezes são prejudicados por não receberem os produtos 

conforme prazos estabelecidos. Isso reflete no aumento do custo de produção e pode 

também trazer prejuízos à qualidade dos produtos. O Sistema Toyota de Produção é 

baseado em ferramentas que visam à melhoria do desempenho desses critérios, no 

sentido de aumentar a qualidade, reduzir lead times e diminuir os custos produtivos, 

sendo assim de grande relevância para a empresa em questão. 

Outra problemática notada é a dificuldade que os funcionários têm de 

enxergar o fluxo produtivo de forma sistemática. Há uma forte tendência a preocupar-

se com processos isolados, e as grandes barreiras departamentais dificultam a 

compreensão do fluxo pela perspectiva da geração de valor. Para isso, o Mapeamento 

do Fluxo de Valor traz ferramentas que permitirão aos colaboradores enxergarem os 

atuais fluxos de materiais e informações de forma sistêmica, para depois utilizarem os 

procedimentos introduzidos por essa metodologia para tornar o fluxo produtivo enxuto. 

 

1.4 Metodologia da Pesquisa 

 

Segundo Silva e Menezes (2005), o emprego de procedimentos científicos 

na busca de soluções para problemáticas ainda não solucionadas pode ser definido 

como processo de pesquisa. As formas clássicas de classificação de pesquisas são: 

natureza, forma de abordagem, objetivos e procedimentos técnicos.  
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Quanto à natureza, as pesquisas podem ser básicas ou aplicadas. A forma 

de abordagem adotada em uma pesquisa pode ser quantitativa ou qualitativa. Para Gil 

(2002), de acordo com os objetivos de uma pesquisa, ela pode ser classificada como 

exploratória, descritiva ou explicativa. Quanto aos procedimentos técnicos utilizados, a 

pesquisa pode ser bibliográficas, documental, experimental, levantamento, estudo de 

caso, Expost-Facto, Pesquisa-Ação ou participante. 

Por se tratar de uma pesquisa que visa gerar conhecimento para a aplicação 

prática e solução de problemas, este trabalho classifica-se como pesquisa aplicada. A 

forma de abordagem utilizada foi a qualitativa, pois o método de observação foi 

utilizado para a coleta de dados, entendimento dos processos de fabricação, 

conhecimento dos fluxos de materiais e informações e posterior análise dos mapas. O 

objetivo dessa pesquisa é de caráter descritivo, pois visa descrever de maneira 

aprofundada a manufatura da empresa, através de contato direto com gerentes, 

supervisores e encarregados de produção, para que seja possível propor melhorias 

para a criação de um fluxo enxuto. 

Os procedimentos técnicos utilizados neste trabalho englobam uma 

pesquisa bibliográfica em literatura, com o intuito de construir uma fundamentação 

teórica preliminar a aplicação dos conceitos, uma pesquisa documental para coletar 

dados através de relatórios da empresa, um estudo de caso no qual os fluxos para as 

famílias foram definidos e melhorados, além de envolver pesquisa-ação, pois todo o 

levantamento do conteúdo dos mapas foi feito com a colaboração intensa dos 

funcionários da empresa envolvidos com os processos. 

 

1.5 Estrutura do Trabalho 

 

Este trabalho está dividido em capítulos que levam desde o entendimento 

inicial dos conceitos até os resultados obtidos com a aplicação deles. A divisão dos 

capítulos está conforme segue. 

O capítulo 1 é feita uma contextualização das problemáticas encontradas 

pelas empresas que podem ser solucionadas com a aplicação dos conceitos aqui 

descritos. O objetivo do trabalho é apresentado e a justificativa para a realização dele é 
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descrita. Além disso, a explanação e classificação da metodologia utilizada para a 

realização do estudo é detalhada. 

O capítulo 2 apresenta o referencial bibliográfico que introduz e explora os 

conceitos e fundamentos oriundos do estudo de sistemas produtivos, bem como 

apresenta as tecnologias e práticas da metodologia lean, principalmente a ferramenta 

do Mapeamento do Fluxo de Valor, para que assim seja possível aplica-la em uma 

situação real. 

O capítulo 3 apresenta o estudo de caso abordado no trabalho. Nele, a 

empresa em questão é descrita, e seus fluxos de materiais e informações são 

levantados para permitir a criação do Mapa do Estado Atual. Depois, após debates e 

aplicação dos conceitos, busca-se criar um fluxo enxuto, e os procedimentos utilizados 

para isso são incluídos no Mapa do Estado Futuro, também apresentado. 

O capítulo 4 mostra quais são os benefícios da aplicação da metodologia 

enxuta e da ferramenta do mapeamento na prática, apresentando os resultados 

decorrentes do trabalho realizado e descrevendo as contribuições feitas.  

No final do trabalho encontram-se as referências utilizadas para a 

fundamentação conceitual que permitiu o entendimento e aplicação das técnicas 

envolvidas por este trabalho. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

 Este capítulo apresenta a fundamentação teórica que serve de base para 

a posterior aplicação prática dos conceitos apresentados. 

 

2.1 Sistemas de Produção 

 

Para entender os conceitos de Manufatura Enxuta, primeiramente é 

necessário compreender os tipos de processo, suas características, situações de uso. 

O entendimento do funcionamento e da evolução das práticas é fundamental para que 

se possa estudar e aplicar os conceitos do Sistema Toyota de Produção, que é o cerne 

deste trabalho.  

De acordo com Slack et al. (2006), os processo do tipo “projeto” são os que 

lidam com produtos discretos, usualmente bastante customizados, com longo período 

de produção, alta variedade e baixo volume. Já os processos de jobbing também lidam 

com variedade muito alta e baixos volumes, porém cada produto deve compartilhar os 

recursos de operação com diversos outros, enquanto nos processos de projeto cada 

produto tem recursos mais ou menos dedicados exclusivamente a ele.  

Segundo Tubino (2007), os sistemas de produção em massa são aqueles 

empregados na produção em grande escala de produtos altamente padronizados; 

contudo, estes produtos não são passíveis de automatização, exigindo participação de 

mão-de-obra especializada na transformação do produto. Já os sistemas de produção 

repetitivos em lotes, que se caracterizam pela produção de um voluma médio de bens 

ou serviços padronizados em lotes, sendo que cada lote segue uma série de operações 

que necessita ser programada à medida que as operações anteriores vão sendo 

realizadas. Para ele, estrategicamente, ao montar o Plano de Produção dos sistemas 

repetitivos em lotes, busca-se privilegiar os critérios associados ao desempenho de 

entrega (confiabilidade e velocidade) e à flexibilidade. 

Slack et al. (2006) também definem processos contínuos, que são aqueles 

que operam com volumes ainda maiores e têm variedade ainda mais baixa, operando 

por períodos muito longos e sendo, às vezes, literalmente contínuos no sentido de que 
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os produtos são inseparáveis, e produzidos em um fluxo ininterrupto. Cada tipo de 

processo em manufatura implica uma forma diferente de organizar as atividades das 

operações. Os tipos de processos são demonstrados na figura 1. 

 

Figura 1 - Tipos de processos em operações de manufatura 

 
Fonte: Slack et al. (2006) 

 

Outro tipo de sistema de produção é o da Manufatura Enxuta, que é 

decorrente de um esforço de melhorar e adaptar o uso da produção em massa na 

busca da competitividade. Segundo Groover (2001), Manufatura Enxuta pode ser 

definida como uma adaptação da produção em massa nas quais operadores e células 

de operadores são feitos mais flexíveis e eficientes por adotarem métodos que 

reduzem desperdício em todas as formas. Os quatro princípios que servem de base 

para a manufatura enxuta são: 

- Minimizar desperdício – todos os quatro princípios são derivados do 

primeiro, que tem como base os oito desperdícios; 

- Qualidade perfeita da primeira vez – o sistema de produção enxuta, ao 

contrário da produção em massa, que estabelece um nível aceitável de qualidade, 
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adota um nível de zero defeito. A disciplina de entrega do JIT precisa disso porque se 

uma estação de trabalho anterior é defeituosa, a produção para; 

- Sistemas de produção flexíveis – na filosofia taylorista, os trabalhadores 

tinham que ser ditados em tudo que faziam e eram incapazes de planejar suas próprias 

tarefas. A produção enxuta faz uso de times de trabalhadores para organizar as tarefas 

a serem cumpridas e usa do envolvimento dos trabalhadores para resolver problemas 

técnicos; 

- Melhoria contínua – a manufatura em massa tinha a tendência de preparar 

a estação de trabalho, e se ela estivesse funcionando, deixa-la sozinha. Se não 

estivesse quebrada, não conserte. Já na manufatura enxuta, a melhoria continua traz a 

filosofia de sempre buscar e implementar maneiras de reduzir custo, melhorar 

qualidade e aumentar produtividade. 

A comparação feita por Groover (2001) é resumida na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Comparação entre Produção em Massa e Produção Enxuta 

Produção em Massa Produção Enxuta 
Filas de estoques Desperdício mínimo 
Entregas just-in-case Estoque mínimo 
Nível de qualidade aceitável Entregas just-in-time 
Taylorismo Qualidade perfeita da primeira vez 
Eficiência máxima Times de trabalhadores 
Se não está quebrada, não conserte Envolvimento de trabalhadores 
 Sistema de produção flexível 
 Melhoria contínua 
Fonte: Adptado de Groover (2001) 

 

Corrêa, Gianesi e Caon (2007) afirmam que também há sistemas de 

administração que têm elementos de mais de uma lógica básica, que são os sistemas 

híbridos. Um exemplo sério o uso da lógica de lotes juntamente com o sistema JIT, 

buscando captar as vantagens de ambos os sistemas. As vantagens do JIT trazidas ao 

gerenciamento de curtíssimo prazo da fábrica seriam adicionadas às vantagens do 

sistema de lotes que traz a gestão dos materiais adquiridos e planejamentos de prazos 

mais longos. Essas constatações fazem com que várias empresas considerem usar (e 

de fato usem) sistemas híbridos.  
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2.2 Sistema Toyota de Produção 

 

2.2.1 Origem e Definição 

 

A Toyota Motor Company, modelo de referência conhecido mundialmente, 

iniciou suas atividades no final do século IX nos teares da família Toyoda, onde os 

primeiros conceitos do que viria a ser o Sistema Toyota de Produção (STP) começarem 

a ser introduzidos.  

De acordo com Womack et al. (2004), o STP surgiu quando Eiji Toyoda e 

Taiichi Ohno perceberam que o sistema de produção em massa não funcionaria no 

Japão, pois o mercado era pequeno demais e as exportações não eram suficientes. 

Ohno e Eiiji então introduziram uma diferente abordagem para os sistemas de 

produção, que visava à eliminação de desperdícios e, para tal, utilizava ferramentas 

como redução de setup, produção em pequenos lotes, redução de estoques, sistemas 

à prova de erros e outras. Essa nova abordagem passou a ser conhecida como 

Sistema Toyota de Produção. 

Nesse cenário de pequena demanda, a Toyota precisava de uma estratégia 

para crescer em um mercado onde a fabricação em grandes lotes, característica da 

produção em massa, não era viável. A alternativa lógica foi o desenvolvimento de um 

sistema de produção baseado na fabricação de pequenos lotes capaz de fazer frente 

aos ganhos obtidos na produção em larga escala (OHNO, 1997). 

Womack e Jones (2004) definem Manufatura Enxuta como uma abordagem 

que busca uma forma melhor de organizar e gerenciar os relacionamentos de uma 

empresa com seus clientes, cadeia de fornecedores, desenvolvimento de produtos e 

operações de produção, segundo a qual é possível fazer cada vez mais com menos 

(menos equipamento, menos esforço humano, menos tempo, etc.).  

Para Monden (1984), o Sistema de Produção da Toyota é um método 

racional de fabricar produtos pela completa eliminação de elementos desnecessários 

na produção, com o propósito de reduzir custos. A ideia básica neste sistema é 

produzir os tipos de unidades necessárias no tempo necessário e na quantidade 

necessária. 
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Segundo Ghinato (2000), o Sistema de Manufatura Enxuta é um conjunto de 

práticas de gerenciamento que visa otimizar a organização de forma a atender as 

necessidades do cliente no menor prazo possível, na mais alta qualidade e no mais 

baixo custo, ao mesmo tempo em que aumenta a segurança e o moral de seus 

colaboradores, envolvendo e integrando não só a manufatura, mas todas as partes da 

organização. 

Sobek e Smalley (2010) afirmam que o sistema Toyota surgiu à medida que 

problemas ou oportunidades foram encontrados e solucionados de maneira agressiva e 

sistemática para encontrar uma maneira melhor de trabalhar e, então, verificou 

rigorosamente que essa nova maneira era mesmo a melhor. A solução que realmente 

melhorava o trabalho se tornava o modo padrão, caso contrário, a solução de 

problemas e a verificação continuam até que o problema seja resolvido 

satisfatoriamente. 

 

2.2.2 Os Pilares do STP 

 

A Manufatura Enxuta torna factível o objetivo de produzir mais utilizando o 

mesmo número de recursos ou menos do que antes era utilizado. Isso se reflete em um 

grande aumento de produtividade, sem que os custos de produção se elevem. Para 

isso, o STP se apoia em dois pilares: o Just in Time (JIT) e o Jidoka. O Fluxo Contínuo, 

o Tempo Takt e o Sistema Puxado são os conceitos que constituem o JIT. Já o Jidoka 

é caracterizado pela automação ligada à autonomia. A Figura 2 demonstra os conceitos 

que servem de pilares para o Sistema Toyota de Produção. 

Segundo Slack et al. (2006), JIT pode ser definido como a produção de bens 

e serviços exatamente no mesmo tempo em que estes são solicitados pelo cliente, 

evitando-se estoques e esperas. 

Para atingir o objetivo final do STP, que é a eliminação total do desperdício, 

os pilares do sistema, JIT e a Autonomação (automação mais autonomia) devem ser a 

base. Na perspectiva do JIT, que objetiva produzir o produto necessário na quantidade 

necessária no momento necessário, é preciso alterar as relações de fornecimento, pois 

para que não haja a formação de estoques, é preciso aumentar a frequência de envio 
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de lotes pequenos. O uso dessa prática em larga escala traz drástica redução de custo, 

assim como afirmado por Monden (1984). 

 

Figura 2 - Estrutura do Sistema Toyota de Produção 

 
Fonte: Ghinato (2000) 

 

Também segundo Monden (1984), apesar de a autonomação envolver 

algum tipo de automação, ela não é limitado processo da máquina, e é utilizada em 

conjunto com a operação manual. A técnica utilizada para detectar defeitos ou 

anormalidades e corrigir os defeitos é o poka-yoke, também conhecido como 

dispositivo à prova de erros. Essa técnica aliada à uma autonomia dada aos 

operadores, permite a criação de solução à nível de chão de fábrica, bem como a 

possibilidade da parada e correção da produção quando defeitos surgem 

Para Corrêa, Gianesi e Caon (2007), o JIT é muito mais do que uma técnica 

ou um conjunto de técnicas de administração da produção, na verdade ele é 

considerado uma completa filosofia que inclui aspectos de administração de materiais, 

gestão da qualidade, arranjo físico, projeto do produto, organização do trabalho e 

gestão dos recursos humanos, e outros. Embora haja que o sucesso desse sistema 

esteja firmado nas características culturais dos japoneses, cada vez mais gerentes vêm 
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provando que esta filosofia composta de práticas gerenciais que podem ser aplicadas 

em todo o mundo. 

A junção das práticas do JIT e da autonomação elimina a superprodução e 

impede a produção de produtos com defeitos, permitindo que os problemas sejam 

detectados e corrigidos, com a participação dos operários. Isso se refletirá, na 

perspectiva do cliente, maior qualidade, menor custo e menor tempo de entrega. 

Segundo Liker e Meier (2007), o STP também pode ser entendido como 

Sistema Toyota de Pensamento, pois quando os processos são estendidos, os 

problemas tornam-se imediatamente visíveis e as pessoas precisam pensar, caso 

contrário, os processos ficam paralisados. Para eles, é preciso pensar na empresa 

como uma matriz combinando metas internas e externas em relação a pessoas e 

negócios. A figura a seguir demonstra esses propósitos baseados no objetivo da 

Toyota mostrando metas de curto e longo prazo da empresa: 

 

Figura 3 - Definição do propósito da empresa 

 
Fonte: Adaptado de Liker e Meier (2007) 

 

2.2.3 Os Oito Desperdícios 

 

Para Ohno (1997), a verdadeira melhoria na eficiência surge quando se 

produz com zero de desperdício. As vantagens operacionais serão percebidas por um 

aumento da eficiência quando a eliminação dos desperdícios for completa.  
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Assim, juntamente com as contribuições de Liker e Meier (2007), os 

desperdícios ou perdas no processo são classificados em oito, como segue: 

 Desperdícios com superprodução – produzir itens mais cedo ou além da 

exigência do mercado. Gera custos com excesso de pessoal, armazenagem e 

transporte devido ao estoque excessivo, seja físico ou um conjunto de informações; 

 Desperdícios com espera (tempo à disposição) – trabalhadores tendo que 

ficar esperando pela próxima etapa do processamento ou próxima ferramenta, 

suprimento, peças ou ainda simplesmente não tendo trabalho por falta de estoque, 

paradas de máquina ou gargalos de capacidade; 

 Desperdícios com transporte ou transferência – movimentação de 

trabalho em processo de um local para o outro, mesmo que a distância seja outra, ou 

movimentação de materiais, peças ou produtos acabados para estocá-los, ou entre 

processos; 

 Desperdícios de super processamento ou processamento incorreto – 

realização de atividades desnecessárias para produzir a peça. Processamento 

ineficiente devido à má qualidade da ferramenta ou do projeto. A perda também é 

gerada quando se produz com maior qualidade que o necessário, e o trabalho extra é 

realizado para preencher o excesso de tempo em vez de esperá-lo passar; 

 Desperdícios com estoque – excesso de matéria-prima, estoque em 

processo ou produtos acabados, causando lead times longos, obsolescência, produtos 

danificados, custos com transporte e armazenagem e atrasos; 

 Desperdícios com movimentação – qualquer movimento que os 

funcionários têm que fazer durante o período de trabalho que não seja para agregar 

valor à peça, como localizar, procurar ou empilhar peças ou ferramentas. 

 Desperdícios com produtos defeituosos – produção ou correção de peças 

defeituosas. São desperdícios de tempo, de manuseio e esforço o conserto e 

retrabalho, descarte, produção para substituição e inspeção;  

 Desperdício da criatividade dos funcionários – perda de tempo, ideias, 

habilidades, melhorias e oportunidades de aprendizagem por não envolver ou ouvir 

seus funcionários. 
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2.2.4 A Mentalidade Enxuta 

 

Na criação de uma mentalidade enxuta, Womack e Jones (2004) definem os 

cinco princípios básicos da produção enxuta que, em ordem de aplicação, são: 

 Determinar precisamente o valor do produto específico; 

 Identificar a cadeia de valor para cada produto; 

 Fazer o valor fluir sem interrupções (fluxo contínuo); 

 Deixar que o cliente puxe valor do produto (produção puxada); 

 Buscar a perfeição. 

 

O ponto de partida essencial para o pensamento enxuto é o valor. O valor só 

pode ser definido pelo cliente final. E só é significativo quando expresso em termos de 

um produto específico que atenda às necessidades do cliente a um preço específico 

em um momento específico (WOMACK; JONES, 2004). 

Segundo Rother e Shook (2003) o fluxo de valor é toda a ação necessária 

para levar um produto por todos os fluxos essenciais de cada produto: do projeto até o 

lançamento e da matéria-prima até o consumidor. 

Já para Womack e Jones (2004), uma nova fase é introduzida, e “fluxo de 

valor” é o conjunto de todas as ações específicas necessárias para se levar um produto 

específico a passar pelas três tarefas gerenciais críticas em qualquer negócio: a tarefa 

de solução de problemas, gerenciamento da informação e a transformação física. 

De acordo com Rother e Shook (2003), o fluxo contínuo significa produzir 

significa produzir uma peça de cada vez, com cada item sendo passado imediatamente 

de um estágio do processo para o seguinte sem nenhuma parada entre eles. 

Slack et al. (2006) entende por sistema de produção puxada os processos 

os quais produzem a partir de uma simulação de necessidade vinda direta do cliente. 

Em um sistema de produção empurrada, a ordem parte de uma previsão de vendas ou 

de um planejamento de produção do MRP. 

Para Liker (2005), o maior benefício da produção puxada é reduzir o estoque 

em processo e o estoque de produtos acabados, e como ela tem como condição ter 
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processos estáveis, sua implementação motiva a melhoria e a eliminação de outros 

desperdícios. 

Segundo Womack e Jones (2004), à medida que as organizações 

começarem a especificar o valor com precisão, identificarem o fluxo de valor total, 

fizerem com que os passos para a criação de valor fluam continuamente, e deixem que 

os clientes puxem o valor, os envolvidos perceberão que o processo de redução de 

esforço, tempo, espaço, custo e erros é infinito, e a perfeição, o último passo, será algo 

factível. 

O busca da perfeição pode ser conduzida através de giros dos ciclos de 

melhoria PDCA. Segundo Campos (2004), gerenciar é resolver problemas, e para isso 

um plano de ação pode ser montado para encontrar a solução de problemas. A 

montagem sucessiva de planos de ação com mais tempo, mais informação e mais 

análise, seguindo fielmente o método PDCA pode servir como base de implantação dos 

princípios enxutos. 

Segundo Liker e Meier (2007), o mais importante é entender o pensamento 

por trás das ferramentas e abordagens enxutas para poder realizar uma integração 

abrangente e duradoura do Modelo dos 4Ps da Toyota, que são: 

- Filosofia (Philosophy) – a empresa é um veículo para agregar valor aos 

clientes, à sociedade, à comunidade e aos seus funcionários; 

- Processo (Process) – quando os líderes seguem o processo certo, 

conseguem os resultados certos, incluindo redução de custo ao longo prazo e melhoria 

da qualidade; 

- Pessoas e parceiros (People and Partners) – agregar valor a uma 

organização desafiando seus funcionários e parceiros a crescer e a se tornarem mais 

capazes e confiantes; 

- Solução de problemas (Problem Solving) – resolver continuamente a raiz 

dos problemas conduz à aprendizagem organizacional. 

 

Esses princípios administrativos podem ser sintetizados em uma pirâmide, 

que devem ter como principal abordagem o comprometimento exigido da alta liderança 

de acordo com o mostrado na figura 4.  
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Figura 4 - Comprometimento exigido da alta liderança – os 4Ps da Toyota 

 
Fonte: Liker e Meier (2007) 

 

2.3 Mapeamento do Fluxo de Valor 

 

2.3.1 Definição e Objetivos 

 

Para Womack e Jones (2004) o mapeamento de fluxo de valor é o simples 

processo de observação direta dos fluxos de informação e de materiais conforme eles 

ocorrem, resumindo-se visualmente e vislumbrando um estado futuro com um melhor 

desempenho. 

Segundo Womack e Jones (2004), os objetivos são muito simples: 

especificar corretamente o valor para o cliente, evitando a tendência normal de cada 

empresa ao longo do fluxo, definindo de forma diferente, favorecendo seu próprio papel 

no fornecimento de valor. Em seguida, identificar todas as ações necessárias para 

levar um produto até as mãos do cliente ao longo de sua vida útil. Depois, eliminar 

quaisquer ações que não criem valor e fazer com que as ações que criam valor 
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prossigam no fluxo contínuo. Finalmente, analisar os resultados e iniciar novamente o 

processo de avaliação. 

Conforme Rother e Shook (2003), as principais vantagens do Mapeamento 

do Fluxo de Valor são: 

- Possibilidade de observar o fluxo. Propicia enxergar mais do que 

simplesmente os processos individuais; 

- Mapear ajuda a identificar as fontes de desperdícios no fluxo de valor, não 

somente os desperdícios em si; 

- Torna as decisões sobre o fluxo visíveis, propiciando a discussão sobre 

elas; 

- Junta conceitos e técnicas enxutas, evitando a implementação de algumas 

técnicas isoladamente; 

- Mostra a relação entre o fluxo de informação e o fluxo de material; 

- É muito mais útil que ferramentas quantitativas e diagramas de layout que 

mostram um conjunto de passos que não agregam valor. O mapa do fluxo de valor 

permite descrever em detalhe como uma unidade produtiva deveria operar para criar o 

fluxo. Números são bons como medidas, e o mapa do fluxo de valor serve para 

descrever como chegar a esses números. 

 

Ainda segundo Rother e Shook (2003), desenhar o estado atual de um 

processo tendo visão dos resultados que podem ser alcançados e do próprio fluxo que 

está sendo proposto exige conhecimento de como funciona o negócio por parte dos 

integrantes do projeto. 

O Mapeamento do Fluxo de Valor é uma ferramenta que traz além da 

eliminação de desperdício e otimização do fluxo do processo de manufatura, uma série 

de outros de modo a garantir a alta administração das corporações o conhecimento e o 

controle do seu processo produtivo (WOMACK; JONES, 2004). 

De acordo com Rother e Shook (2003), considerar a perspectiva de fluxo de 

valor significa enxergar o ambiente como um todo, não somente processos individuais. 

É preciso melhorar o todo, não só aperfeiçoar as partes.  
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2.3.3 O Mapa do Estado Atual 

 

O primeiro passo para a construção do Mapa é a definição das famílias de 

produtos. Segundo Womack e Jones (2004), uma família de produtos inclui um grupo 

de vários itens que percorrem as mesmas etapas no processamento, utilizando os 

mesmos equipamentos. Uma mesma família de produtos pode ser fornecida para 

clientes diferentes e apresentar diferenciações que apenas do ponto de vista do 

fabricante formam claramente uma família de produtos. É vital investir um tempo 

considerável na definição de famílias, pois os mapas e as decisões serão tomadas para 

melhorar o fluxo para uma determinada família de produtos. 

Segundo Rother e Shook (2003), o mapeamento do fluxo de valor é uma 

ferramenta de comunicação, planejamento de negócios e de gerenciamento do 

processo de mudanças. A meta é projetar e introduzir um fluxo enxuto de valor. O 

primeiro passo é desenhar o estado atual, através da coleta de informações do chão de 

fábrica. Isto fornece as informações importantes para a montagem do estado futuro. O 

passo final é preparar um plano de implementação que descreva como se planeja 

chegar ao estado futuro. A figura 4 demonstra as etapas iniciais do Mapeamento do 

Fluxo de Valor. É interessante notar as setas de sentido duplo entre os mapas do 

estado atual e futuro, isto ocorre porque durante o desenvolvimento as ideias vão 

surgindo de forma sobreposta. 

 
Figura 5 - Etapas Iniciais do Mapeamento do Fluxo de Valor 

 
Fonte: Adaptado de Rother e Shook (2003) 
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Segundo Liker e Meier (2007), o principal objetivo do primeiro mapeamento 

do estado atual consiste em entender a condição do fluxo de material no fluxo de valor 

e identificar os inibidores do fluxo, bem como compreender o processo do fluxo de 

informações e o nível de atividade necessário para sustentá-lo.  

De acordo com Rother e Shook (2003), no mapeamento é preciso desenhar 

os processos básicos de produção e indicar um processo usando uma caixa de 

processo. Ela serve para indicar uma área de fluxo de material, idealmente um fluxo 

contínuo. A caixa de processo termina onde os processos são separados e o fluxo de 

material para. O fluxo de material é desenhado da esquerda para a direita, na parte de 

baixo do mapa na sequência das etapas dos processos, não de acordo com o layout 

físico da planta. Um ícone “triângulo de advertência” também é usado para indicar 

lugares onde estoque se acumula. Além disso, é preciso coletar dados que são 

importantes para entender quantitativamente os processos e definir como será o estado 

futuro. A tabela 2 descreve alguns dados típicos de processo: 

 

Tabela 2 - Dados típicos de processo 

Dado Descrição 
T/C (tempo de ciclo) Tempo de operação para processar uma peça 

TR (tempo de troca) Tempo para trocar ferramental para mudar de 
processo 

Disponibilidade  Percentual de tempo que uma máquina está 
operando 

TPT  Tamanho dos lotes de produção 

Número de operadores Número de funcionários no processo 

Número de variações do produto Quantidade de diferentes produtos 

Tamanho da embalagem Capacidade de armazenamento de uma 
embalagem 

Tempo de trabalho  Tempo de trabalho real em um período, menos os 
intervalos  

Taxa de refugo Percentual de itens defeituosos 

Tempo de Agregação de Valor Tempo em que se cria valor no produto 

Fonte: Adptado de Rother e Shook (2003) 
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Para Liker e Meier (2007), o desenvolvimento de um mapa do estado atual 

parece uma simples tarefa de sair e documentar o que se vê, mostrando os processos 

e o fluxo de material de um processo a outro. Muitas buscam desenhar o mapa 

“correto”, quando na verdade o propósito do mapa é ver o que está errado. O objetivo 

do mapa do estado atual é compreender a natureza dos processos de forma que um 

mapa do estado futura possa ser criado. 

Rother e Shook (2003) afirmam que é preciso adicionar um segundo 

aspecto ao mapa do fluxo de valor: o fluxo de informação. Outros ícones serão 

utilizados, como uma seta de linha estreita para indicar fluxo de informação, e uma 

linha na forma de raio se o fluxo de informação for eletrônico. O fluxo de informação é 

desenhado da direita para a esquerda na parte superior do mapa. Finalmente, uma 

linha do tempo é desenhada embaixo das caixas de processo e dos estoques para 

registrar o lead time de produção, calculados pela divisão da quantidade em estoque 

dividida pelos pedidos diários do cliente. Da mesma forma, são adicionados o tempo de 

agregação de valor. A figura 5 demonstra um exemplo de um mapa do estado atual. 

 
Figura 6 - O Mapa do Estado Atual da Estamparia ABC 

 
Fonte: Adptado de Rother e Shook (2003) 
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2.3.4 Características de um Fluxo de Valor Enxuto 

 

De acordo com Womack e Jones (2004), uma vez que se compreenda o 

processo de criação de valor com precisão e as etapas que geram desperdício sejam 

eliminadas, chegou a hora de dar o próximo passo no pensamento enxuto: fazer com 

que as etapas restantes, que criam valor, fluam. 

Liker e Meier (2007) descrevem quais as características de um fluxo de valor 

enxuto. A aplicação de conceitos do Lean deve ser norteada para o alcance desses 

objetivos: 

- Processos flexíveis para responder rapidamente a mudanças de exigências 

do cliente; 

- Lead Time curto entre o pedido do cliente e a finalização e entrega do 

produto; 

- Processos estendidos, através da criação de fluxo entre operações 

isoladas, com fluxo contínuo e puxados de materiais; 

- Cada fluxo de valor pode ter “loops de fluxo” separados dentro do fluxo de 

valor que são identificados por pontos quando o fluxo não é possível; 

- Fluxo de informações simplificadas dentro do fluxo de valor que provêm de 

clientes internos (o processo seguinte); 

- Clara consciência da exigência do cliente (a “voz do cliente”). Em um 

ambiente puxado, o cliente (próxima operação) dita o que é feito e quando. A voz do 

cliente deve oferecer: 

- Taxa necessária (takt time); 

- Volume necessário (quantidade); 

- Modo de mix necessário; 

- Sequência de produção necessária. 

 

Para Rother e Shook (2003), tudo o que se está tentando realmente fazer na 

produção enxuta é construir um processo para fazer somente o que o próximo 

processo necessita e quando necessita. O objetivo é ligar todos os processos, desde o 

consumidor final até a matéria-prima, em um fluxo regular, sem retornos, que gere o 
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menor lead time, a mais alta qualidade e o custo mais baixo. Para chegar a um 

processo que produza somente o que o processo seguinte necessita e quando 

necessita, utilizam-se os conceitos apresentados na próxima seção. 

  

2.3.5 O Mapa do Estado Futuro 

 

Rother e Shook (2003) definem sete procedimentos para a criação de um 

fluxo de valor enxuto, eles são a base para a elaboração do mapa do estado futuro e a 

sua posterior implementação: 

- Produza de acordo com o takt time: o takt time é a frequência com que se 

deve produzir uma peça ou produto para atender a demanda dos clientes. Calculado 

dividindo-se o tempo disponível de trabalho pelo volume da demanda do cliente em um 

determinado período, ele é usada para sincronizar o ritmo da produção com a 

demanda. Ele serve como um número de referência que dá uma noção do ritmo em 

que cada processo deveria estar produzindo e ajuda a enxergar como as coisas estão 

indo e o que deve ser feito para melhorar. Porém, produzir de acordo com o takt requer 

um esforço concentrado para: 

 - fornecer resposta rápida (dentro do takt) para problemas; 

 - eliminar as causas das paradas de máquinas não planejadas; 

 - eliminar tempos de troca em processo fluxo abaixo, como processo de 

montagem. 

- Desenvolva um fluxo contínuo onde for possível: o fluxo contínuo significa 

produzir uma peça de cada vez, com cada item sendo passado imediatamente de um 

estágio do processo para o seguinte sem nenhuma parada (e muitos outros 

desperdícios) entre eles. É o modo mais eficiente de produzir e requer muita 

criatividade para implementá-lo; 

- Use supermercados para controlar a produção onde o fluxo contínuo não 

se estende aos processos fluxo acima: frequentemente há pontos no fluxo de valor 

onde o fluxo contínuo não é possível, e fabricar em lotes é necessário. As razões 

podem ser várias, incluindo quando é necessário mudar processos para atender às 

múltiplas famílias de produtos, ou quando processos estão distantes de fornecedores, 
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ou ainda quando processos têm lead time muito elevados. O objetivo de colocar um 

sistema puxado entre dois processos é ter uma maneira de dar a ordem exata de 

produção ao processo anterior, sem tentar prever a demanda posterior e programar 

este processo; 

- Tente evitar a programação do cliente para somete um processo de 

produção: através do uso do sistema puxado com supermercado, você geralmente 

precisará programar somente um ponto no seu fluxo de valor. Este ponto é chamado 

de processo puxador (pacemaker) porque a maneira como a produção neste processo 

é controlada define o ritmo para todos os processos anteriores. As transferências de 

materiais do processo puxador até os produtos acabados devem ocorrer como um 

fluxo, sem nenhum supermercado ou puxadas posteriores. Por este motivo, o processo 

puxador é frequentemente o último processo em fluxo contínuo no fluxo de valor;  

- Distribua a produção de diferentes produtos uniformemente no decorrer do 

tempo no processo puxador (nivele o mix de produção): a maioria dos departamentos 

de montagem acha mais fácil programar longas corridas de um tipo de produto e evitar 

trocas. Mas isso cria sérios problemas para o resto do fluxo de valor. Agrupar os 

mesmos produtos e produzir todos de uma vez dificulta o atendimento dos clientes que 

querem algo diferente do lote que está sendo produzido. Isto exige que se tenham mais 

produtos acabados em estoque, na esperança de que se tenha à disposição o que o 

cliente quer. Nivelar o mix de produtos significa distribuir a produção de diferentes 

produtos uniformemente durante um período de tempo. A recompensa é a eliminação 

de grandes quantidades de desperdício no fluxo de valor. 

- Crie uma “puxada inicial” com a liberação e retirada de somente um 

pequeno e uniforme incremento de trabalho no processo puxador (nivele o volume de 

produção): a liberação de grandes lotes de trabalho para os processos no chão de 

fábrica causa vários problemas como falta de noção do takt time, volume de trabalho 

irregular com picos e depressões, dificuldade de monitoramento, alteração da 

sequência de pedidos e dificuldade para responder às mudanças nos pedidos. 

Estabelecer um ritmo de produção consistente ou nivelado cria um fluxo de produção 

previsível que alerta para os problemas tornando possível a tomada de ações 

corretivas. O incremento consistente de trabalho é chamado de pitch e é calculado com 
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base na quantidade de embalagens no contendedor. Por exemplo, se o takt de 30 

segundos e o tamanho da embalagem é de 20 peças, o produto desses fatores gera 

um pitch de 10 minutos. Dessa forma, a cada 10 minutos deve-se dar instruções ao 

processo puxador para produzir a quantidade para uma embalagem, e retirar a 

quantidade de produtos acabados relativa ao pitch. Isto se torna a unidade básica da 

programação da produção para uma família de produto; 

- Desenvolva a habilidade de fazer “toda peça todo dia” nos processos de 

fabricação anteriores ao processo puxador: através da redução dos tempos de troca e 

produzindo lotes menores nos processo anteriores, esses processos serão capazes de 

responder às mudanças posteriores mais rapidamente, implicando em ainda menos 

estoque nos supermercados. Definir o tamanho dos lotes ou TPT descreve com que 

frequência um processo se modifica para produzir todas as variações de uma peça. Um 

objetivo inicial em muitas plantas é fazer pelo menos “toda peça todo dia” para peças 

com altos volumes.  

 

Finalmente, Liker e Meier (2007) expõem algumas a serem observadas na 

elaboração do mapa: 

- Usar o mapa do estado atual somente como base para o mapa do estado 

futuro – não cair na armadilha da resolução de problemas sem chegar ao verdadeiro 

fluxo; 

- O mapa do estado futuro representa o conceito do que se está tentando 

realizar – o mapa não mostra os detalhes específicos de como será construído; 

- O mapeamento do estado futuro precisa ser facilitado por alguém com 

profundo conhecimento do sistema enxuto – a simplicidade do método pode nos levar a 

achar que qualquer pessoa pode desenhar um mapa, quando na verdade é preciso ter 

alguém que entenda profundamente o que está sendo traçado; 

- O propósito do mapeamento é a ação – é preciso ir à fase de 

implementação do plano de ação de forma efetiva; 

- Não desenvolva o mapa antes da hora – o momento correto é quando se 

vai agir. É recomendado começar com um mapa, implementá-lo e depois partir para o 

próximo, ao invés de ter uma fase de mapeamento para a planta toda; 
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- Alguém com poder administrativo deve liderar – alguém com 

responsabilidades pelo fluxo de valor como um todo deve participar para evitar 

melhoria dos processos individuais; 

- Não planeje e faça apenas, confira e aja também – é preciso revisar 

constantemente a implementação do mapa para garantir que as coisas estão 

melhorando ainda mais e mais. 
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3. ESTUDO DE CASO 

 

3.1 Caracterização da empresa 

 

A organização na qual o presente estudo de caso foi realizado é uma 

empresa de estrutura metálica, com 20 anos de mercado e em crescimento pleno. 

Situada em Aquiraz, no Ceará, suas instalações abrangem uma área de 55.000m², 

sendo a área fabril ocupando cerca de 23.000m², dividida em quatro unidades, 

oferecendo em torno de 400 empregos diretos e indiretos. 

A empresa realiza negócios de grande importância e tem clientes em 

diversas regiões do território brasileiro, sendo considerada uma das maiores e 

melhores empresas do ramo de estruturas metálicas da região Norte e Nordeste do 

Brasil. 

A empresa está apta a projetar e produzir qualquer tipo de galpões 

industriais, galpões comerciais, prédios industriais e comerciais, transportadores, 

pontes e Pipe Racks. Hoje, a empresa fabrica treliças de chapas dobradas, e 

laminados, vigas, colunas, e todos os outros acessórios necessários para a 

constituição de um galpão, como telhas, contraventos, esticadores e mãos francesas. 

O processo fabril é basicamente constituído de seis etapas, sendo elas, 

corte e dobra, furação, armação, solda, limpeza e pintura que serão descritas mais 

detalhadamente no decorrer do trabalho. 

 

3.2 Descrição dos produtos 

 

Para facilitar o entendimento do conteúdo do trabalho, a descrição dos 

principais componentes de estruturas metálicas é feita nesta seção, permitindo a 

compreensão dos produtos fabricados pela empresa. Uma estrutura metálica é 

composta por diversas partes, que são apresentadas a seguir: 

- Inserts: são os elementos que fazem a ligação entre a fundação de 

concreto armado e as colunas; 
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- Colunas: são os elementos que apoiam as tesouras na estrutura metálica e 

são os suportes para os fechamentos laterais. Fixadas nos inserts através de 

parafusos, as colunas podem ser de dois tipos, as treliçadas com chapas dobradas e 

as de alma cheia, fabricadas com perfis laminados; 

- Tesouras: são os elementos que ligam as estruturas, geram o vão do 

galpão industrial e também são suportes para os acessórios de coberta como terças, 

mãos francesas e contraventos. São compostas por duas estruturas principais, 

chamadas de banzos, que podem ser de chapas dobradas ou perfis laminados, e o 

treliçamento interno que é chamado de montante e diagonal que também pode ser 

perfil dobrado ou laminado; 

- Terça: faz a ligação entre as tesouras, servindo de apoio para as telhas e o 

forro;  

- Contravento: tem a função de não deixar o galpão se movimentar no 

sentido horizontal pela ação do vento; 

- Esticador: funciona como um espaçador entre as terças, para que as 

mesmas não sofram processo de flambagem; 

- Mão francesa: tem a função de diminuir o vão entre as tesouras e também 

de travar o banzo inferior para evitar que se movimente verticalmente; 

- Viga: quando o vão entre as colunas é muito grande, usa-se uma viga de 

alma treliçada ou alma cheia para fixar as tesouras. 

 

3.3 Descrição das etapas da aplicação da metodologia 

  

A condução deste trabalho se deu juntamente com um projeto de 

consultoria, com foco na área industrial, que visava aplicar os conceitos e ferramentas 

da Manufatura Enxuta. O planejamento e execução das atividades que compõem este 

trabalho contaram com a participação de dois consultores e três colaboradores da 

empresa, sendo eles o Gerente de Produção, o Coordenador de Produção/PCP e o 

Coordenador de Projetos, que auxiliaram no entendimento dos processos produtivos e 

na elaboração dos mapas dos estados atuais e futuros. 

O trabalho realizado ocorreu conforme a seguinte estrutura de atividades:  



39 

 

 

- Familiarização com produtos e processos: foi feita a apresentação da 

empresa, seus principais negócios, seus produtos e seus processos e operações 

produtivas, através de entrevistas e visitas às unidades fabris; 

- Treinamento sobre Manufatura Enxuta: um treinamento sobre os conceitos 

e técnicas do Sistema Toyota de Produção foi ministrado para uma equipe de 

colaboradores da empresa, contando com a participação de gerentes, coordenadores e 

supervisores das áreas produtivas, de projetos, de montagem, manutenção e logística. 

No treinamento foram introduzidos os princípios da manufatura lean, as ferramentas do 

mapeamento do fluxo de valor, a classificação das oito perdas de produção e 

finalmente uma dinâmica na qual os colaboradores puderam identificar e classificar os 

desperdícios presentes em seus cotidianos; 

- Levantamento in loco do Mapa do Estado Atual: para dar início ao 

mapeamento do fluxo, foram realizadas visitas às fábricas para compreender e mapear 

os processos produtivos, bem como os fluxos de material e informações. Então, a 

equipe de consultores e colaboradores conduziu a elaboração do Mapa do Estado 

Atual, com a visão de processos e fluxos; 

- Identificação dos Desperdícios e Oportunidades de Melhoria: a partir da 

visão proporcionada pelo Mapa do Estado Atual, das discussões realizadas entre as 

equipes e do levantamento de desperdícios feito pelos colaboradores durante o 

treinamento e pelos consultores durante o projeto, foi possível identificar e elencar 

oportunidades de melhoria com impacto no fluxo produtivo; 

- Elaboração do Mapa do Estado Futuro: uma vez que se obteve o 

mapeamento atual e se identificou melhorias, foi possível elaborar o Mapa do Estado 

Futuro, com a visão dos processos após a aplicação de técnicas da Manufatura Enxuta 

e das oportunidades de melhoria identificadas; 

- Recomendações, Plano de Implementação e Ações para atingimento do 

Estado Futuro: finalmente, com o Mapa do Estado Futuro em mãos, ficou ilustrado de 

forma clara como o processo deverá ser. Assim, uma série de recomendações e um 

plano de implementação foi traçado para direcionar a aplicação das técnicas e 

melhorias a fim de atingir o Estado Futuro. 
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3.4 O Mapeamento do Estado Atual 

 

Este trabalho tem como objetivo conduzir uma experiência de implantação 

da manufatura enxuta, buscando identificar o valor e a cadeia de construção do valor 

para posteriormente implementar o fluxo contínuo e a produção puxada onde for 

possível, bem como buscar a melhoria contínua.  

Para isso, a lógica do Mapeamento do Fluxo de Valor foi utilizada para 

permitir a compreensão dos processos produtivos de forma sistemática, a identificação 

dos desperdícios e oportunidades de melhoria e finalmente a aplicação de técnicas da 

produção enxuta. 

 

3.4.1 O Cliente e os Processos 

 

Na construção do Mapa do Estado Atual, o primeiro passo é descrever o 

sistema, a visão do cliente e as etapas do processo produtivo. O foco deste estudo é 

na produção de estruturas metálicas, que são fabricadas e então transportadas para o 

local das obras, onde serão montadas. Dessa forma, o cliente será a obra, ou seja, o 

local onde as peças serão recebidas do fornecedor (fábrica). 

O processo de produção de uma estrutura metálica na empresa envolve 

vários processos que são desenvolvidos em vários departamentos da empresa, 

descritos abaixo: 

- Departamento de Projeto: neste departamento são desenvolvidos, 

analisados e ajustados os projetos das estruturas metálicas desejadas pelos clientes, 

conforme contrato firmado. O processo de fabricação inicia-se com o envio do desenho 

pelo Departamento de Projeto para o Departamento de Preparação; 

- Departamento de Preparação: é responsável pelas operações de corte, 

dobra e furação das chapas. Inicialmente, as chapas vão para os subdepartamentos de 

Corte e Dobra. As peças que não necessitam de furação vão para a área de 

estocagem, para serem posteriormente expedidas para o departamento de armação, já 

que as peças que necessitem de furação devem ir para o subdepartamento de furação 

O lead time médio do departamento de preparação é de cinco dias;  
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- Departamento de Armação: neste departamento, as peças que foram 

cortadas, dobradas e furadas são montadas para formarem as partes das estruturas 

metálicas, como tesouras ou vigas. Após serem armadas, as peças passam pela 

inspeção do Controle de Qualidade e, se aprovadas, vão para o Departamento de 

Soldagem. Caso não sejam aprovadas, as peças são reformadas e passando por uma 

nova inspeção. O lead time médio do departamento de armação é de dois dias; 

- Departamento de Soldagem: as peças oriundas do Departamento de 

Armação recebem todas as soldas necessárias. Após serem soldadas, as peças 

passam novamente por uma inspeção e, se liberadas, vão para o Departamento de 

Limpeza. O lead time médio do departamento de soldagem é de um dia; 

- Departamento de Limpeza: neste departamento, são removidos todos os 

respingos de solda, realizando-se também o acabamento em todas as soldas das 

peças. O lead time médio do departamento de limpeza é de um dia; 

- Departamento de Pintura: no departamento de pintura, as peças passam 

por cabines de jateamento para a limpeza das peças, para que posteriormente possam 

receber a pintura. A pintura é feita através de pistola de tinta com pintores qualificados. 

As peças pintadas são então estocadas e ficam aguardando a expedição para a obra. 

Em algumas situações as peças já são encaminhadas para o canteiro de obras. O lead 

time médio do departamento de pintura é de um dia e meio. 

- Departamento de Montagem (Obra): após a fabricação das peças 

metálicas, o produto final, galpão ou qualquer tipo de estrutura metálica solicitada, é 

montado no espaço onde a construção civil será executada. Esse é o processo final da 

empresa e, por não ser uma etapa de fabricação, é o cliente da fábrica em questão. 

O fluxograma abaixo demonstra a sequência de departamentos e processos: 

 

Figura 7 - Fluxograma de processos 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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3.4.2 O Fluxo de Material 

 

A primeira evidência de material é no almoxarifado de matéria-prima. Nele 

são armazenados perfis, chapas, bobinas de aço e outros insumos produtivos. A 

armazenagem ocorre logo depois do recebimento desses materiais dos fornecedores, 

que ocorre diariamente. Levando em consideração os materiais que compõem a maior 

parte dos produtos fabricados pela empresa, bem como a demanda atual de fabricação 

de estruturas, pode-se dizer que o almoxarifado tem um estoque de matéria-prima de 

um mês. O lead time de transporte de insumos para a fábrica varia de 2 a 120 dias, 

dependendo da localização do fornecedor. 

O primeiro fluxo de material interno ocorre quando os subdepartamentos da 

preparação (corte, dobra e furação) retiram as matérias-primas necessárias para 

produção do almoxarifado. Uma vez preparadas, as peças seguem para o 

departamento de armação. Esse fluxo ocorre de forma empurrada, pois assim que as 

peças ficam prontas elas são levadas para iniciar a armação.  

Terminada a armação das estruturas, elas são colocadas em uma área para 

aguardar a liberação do processo de soldagem. Tudo que é armado é empurrado para 

essa área, que tem um estoque de estruturas armadas de dois dias.  

Uma vez que as estruturas são soldadas, elas são colocadas em uma área 

para aguardar a liberação do processo de limpeza. Tudo que é soldado é empurrado 

para essa área, que tem um estoque de estruturas armadas de dois dias. 

Após limpas, as estruturas estão prontas, porém precisam ser pintadas. Elas 

saem do galpão de produção e são armazenadas em áreas externas, esperando a 

autorização do departamento de pintura para serem processadas. Isso ocorre porque 

as peças não devem ser pintadas muito tempo antes de serem expedidas. Existe um 

estoque de peças limpas, aguardando pintura, de 40 dias. 

Após serem pintadas, as peças são armazenadas e aguardam a 

necessidade do cliente para serem então carregadas em caminhões e encaminhadas 

às obras. O estoque de estruturas metálicas pintadas é de cinco dias. O lead time de 

transporte de peças para as obras varia de 1 a 6 dias, dependendo da localização do 

cliente. 
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O fluxo de materiais e a lógica de funcionamento dos estoques serão 

evidenciados no Mapa do Fluxo de Valor construído, bem como os dados relativos aos 

tamanhos dos estoques. 

 

3.4.1 O Fluxo de Informação 

 

O fluxo de informação entre clientes (obras) e fabricação é feito apenas 

verbalmente, através de telefonemas pelos quais os responsáveis pela montagem das 

estruturas comunicam suas necessidades de peças, estruturas e materiais para 

prosseguir o andamento da obra.  

Já a comunicação entre o Departamento de Projetos e cliente (obras) é 

dada a partir da utilização de um Cronograma de Acompanhamento de Obras, que 

informa as datas de início e término dos processos de projeto, fabricação e de 

montagem. O departamento de projetos planeja suas atividades conforme as datas 

estabelecidas no cronograma, que é atualizado e repassado fisicamente aos gerentes 

das áreas envolvidas semanalmente. 

Conforme surgem os pedidos dos clientes, para cada obra é gerada uma 

lista de necessidade de materiais, que engatilha a compra de matéria-prima como 

chapas, bobinas de aço, perfis e insumos para a produção das estruturas metálicas. 

Esses pedidos de compra são repassados ao Departamento de Suprimentos, que 

avalia a condição dos estoques e efetiva a solicitação de compra diariamente com 

fornecedores. 

Há também o fluxo de informações entre Projetos/PCP e fábrica. Após os 

processos do setor de projeto, uma vez que é concluído o detalhamento da estrutura, 

são gerados desenhos que servirão como uma ficha de estrutura de produto. O 

desenho mostra as diversas peças que compõem as estruturas e, com ele, os 

responsáveis pelo PCP geram Ordens de Produção de Peças (OPP) para as 

operações de preparação (corte, dobra e furação), alocando manualmente as 

operações nas máquinas existentes na fábrica. As OPP’s são entregues fisicamente 

aos encarregados de produção dos subdepartamentos da preparação, que produzirão 

as peças conforme ordens.  
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Depois da preparação, as peças fabricadas se juntam formando conjuntos, 

que compõem uma parte da estrutura metálica. Essa composição de peças é 

evidenciada no Desenho de Fabricação e em um documento chamado de Lista de 

Conjuntos (LIC) que são repassados ao primeiro departamento de produção após a 

preparação, ou seja, a armação. O Desenho de Fabricação e a LIC seguirão o fluxo 

produtivo, permitindo compreender quais as operações necessárias para a fabricação 

da estrutura em cada departamento. Uma via da LIC é também enviada para o 

departamento de pintura, que receberá as peças já fabricadas, e outra via para o 

cliente, que irá necessitar da relação dos conjuntos recebidos.  

A programação da fabricação de estruturas é feita manualmente pelo 

coordenador de produção, que distribui a carga de produção entre os departamentos 

conforme prioridades. Os apontamentos de produção são feitos manualmente em 

formulários e depois repassados ao sistema pelos auxiliares de PCP. O controle de 

produção é feito através de planilhas com os dados retirados do sistema. 

A tabela abaixo relaciona as informações que circulam pelos processos, 

com suas origens e destinos: 

 

Tabela 3 - Informações do processo 

Informação Origem Destino 
Cronograma de Acompanhamento de Obras Obras PCP 

Pedidos de compra PCP Fornecedores 

Necessidade da Obra Obras Pintura/Expedição 

Ordens de Produção (OPP) PCP Processos de Fabricação 

Desenhos de Fabricação PCP Processos de Fabricação 

Lista de Conjuntos (LIC) PCP Processos de Fabricação 

 

Finalmente, a união da visão do cliente, processos produtivos, fluxo de 

materiais e fluxo de informações permite a elaboração do Mapa do Estado Atual, 

ilustrado na figura abaixo: 
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Figura 8 - O Mapa do Estado Atual 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 



46 

 

 

3.5 O Mapa do Estado Futuro 

 

Através da análise do Mapa do Fluxo Atual, do levantamento de 

informações dos departamentos por meio de entrevistas e de visitas à empresa, foram 

identificadas diversas oportunidades de melhoria que serão evidenciadas no Mapa do 

Estado Futuro. As principais recomendações de alteração referentes ao Estado Futuro 

em relação ao Estado Atual são: 

1. Elaboração e Utilização de Cronogramas; 

2. Emissão de Ordens de Produção para todos os centros de trabalho e 

nivelamento da produção; 

3. Mudanças no fluxo de materiais; 

4. Mudanças no fluxo de informações entre PCP e demais departamentos; 

5. Utilização de kanban para peças padrão; 

6. Outros kaizen diversos. 

A seguir recomendações de alteração são explanadas em detalhes. 

 

3.5.1 Elaboração e Utilização de Cronogramas 

  

No Estado Atual, existe uma carência no fluxo de informações entre os 

diversos departamentos, principalmente no que diz respeito à interação entre os 

setores de Produção, Projetos e Montagem (obras). Pode-se dizer que o departamento 

Planejamento e Controle da Produção (PCP) não atua de forma corporativa, 

restringindo-se apenas à área de fabricação dos produtos. Isso traz uma série de 

problemas, resultando principalmente no descumprimento de prazos estabelecidos, 

pois não existe uma entidade que centralize as informações oriundas dos diversos 

setores e faça o planejamento da alocação de recursos conforme a disponibilidade de 

todos os setores de projetos, produção e montagem.  

Sugere-se então que sejam elaborados dois cronogramas detalhados, com a 

descrição de todos os recursos (ou centros de trabalho) dos setores de projetos, 

produção e montagem, para que o acompanhamento da disponibilidade possa ser feito 

juntamente com a alocação de recursos conforme as datas estabelecidas para entrega 



47 

 

 

de pedidos. O Cronograma de Projeto/Produção e o Cronograma de Montagem devem 

disponibilizar essas informações para o PCP, que poderá prosseguir com o 

Planejamento.  

Com essas informações, o passo seguinte será a elaboração de um 

Cronograma Macro, que funcionará como um Plano Mestre de Produção, onde serão 

evidenciados todos os pedidos, com todas as datas de início e término de cada etapa 

dos processos, da elaboração do Projeto à entrega da Obra, juntamente com os 

recursos disponibilizados para cada pedido. Isso garantirá a centralização das 

informações no PCP e permitirá que o planejamento seja feito considerando todos os 

pedidos, e assim será possível priorizar a alocação de recursos para o atendimento dos 

pedidos na data estabelecida. Os cronogramas podem ser evidenciados no Mapa do 

Estado Futuro na forma de caixa de informação e kaizen. 

 

3.5.2 Emissão de Ordens de Produção para todos os Centros de Trabalho e 

Nivelamento da produção 

 

Atualmente, como citado anteriormente, as Ordens de Produção são 

enviadas para o departamento de preparação e seguem posteriormente para a 

armação, onde, juntamente com os Desenhos de Fabricação fornecem as instruções 

para a continuidade da fabricação. Isso significa que a emissão da Ordem é dada 

apenas para a primeira etapa do processo produtivo e depois segue o fluxo dos 

departamentos, fazendo com que não haja programação para os setores seguintes, 

pois eles apenas recebem a produção que vem do processo anterior. O efeito é que os 

setores subsequentes trabalham sem gerenciamento no que diz respeito às datas de 

entrega, pois não houve programação e sequenciamento para a fabricação naqueles 

setores.  

Sugere-se então a emissão de Ordens de Produção para todos os centros 

de trabalho de todos os departamentos. Dessa forma, utilizando os cronogramas 

citados anteriormente, existirá a possibilidade de programação dos centros que se faz 

possível ao utilizar Ordens de Produção individuais, considerando o planejamento feito 

para todos os pedidos. A consequência será um melhor sequenciamento das 
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operações, ajustando cada centro conforme prazos de entrega e disponibilidade de 

máquinas.  

Além disso, é interessante ressaltar o impacto no nivelamento da produção, 

que com a nova sistemática, será possível de ser feito, pois o PCP poderá programar 

os centros com diferentes pedidos intercalados. Isso pode ser evidenciado no Mapa do 

Estado Futuro na forma de setas de fluxo de informação entre PCP e Produção e na 

caixa de nivelamento. 

 

3.5.3 Mudanças no Fluxo de Materiais  

 

No Estado Atual, devido à emissão de apenas uma Ordem de Produção 

para o primeiro departamento produtivo, evidencia-se o uso da produção empurrada, 

pois este primeiro setor empurra sua produção para os setores subsequentes, que 

produzem aquilo que vem da etapa anterior do processo produtivo. Em termos de fluxo 

de materiais, o que acontece é a formação de estoques entre os departamentos 

produtivos, pois à medida que as peças são produzidas, elas são apenas armazenadas 

no local destinado ao estoque, e, uma vez que o processo posterior encerra o que 

estava fazendo, ele se dirige até o estoque, coleta o que foi deixado pelo processo 

anterior e processa.  

Com o uso da sistemática da emissão de ordens para todos os centros de 

trabalho, o PCP poderá programar todos os departamentos conforme prazos e tempos 

de fabricação, planejando para que as peças sejam entregues ao processo posterior 

somente quando este estiver apto a processá-las. 

 Isso evitará a formação de estoques, pois o PCP terá o controle do que está 

sendo feito em cada centro de trabalho, somente liberando ordens no momento correto 

para possibilitar a produção, e assim o setores trabalharão na sistemática de filas, pois 

aquilo que primeiro inicia o processo é aquilo que primeiro termina, conforme 

programação do PCP. Isso pode ser evidenciado no Mapa do Estado Futuro no fluxo 

de material entre os departamentos produtivos. 
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3.5.4 Mudanças no Fluxo de Informação entre PCP e demais Departamentos 

 

Além das mudanças já expostas referentes à troca de informações entre 

PCP e principalmente setores produtivos, também se faz necessário estabelecer uma 

comunicação com outros departamentos. 

Primeiramente, é preciso que o PCP, depois de feito o planejamento a partir 

dos Cronogramas supracitados, envie a programação de produção para os subsetores 

de Projetos, alocando recursos disponíveis para os pedidos e estabelecendo datas. 

Uma vez concluído as etapas de projeto, o PCP receberá a base de dados e os 

desenhos, que funcionarão como ficha técnica ou estrutura do produto, e assim poderá 

prosseguir com as etapas de programação e emissão de ordens para a produção. 

Também há a troca de informações entre PCP e Montagem, onde o PCP 

recebe a solicitação de entrega de estrutura nas obras, planeja a produção e também a 

programação de expedição diária, garantindo a entrega dos pedidos. O controle da 

produção da montagem é do tipo “vá ver”, pois não existem terminais de coleta, e 

assim os responsáveis da obra informarão ao PCP o andamento das atividades.  

 

3.5.5 Utilização de Kanban para Peças Padrão 

 

Apesar de se tratar de uma empresa que trabalha essencialmente com 

fabricação por encomenda, alguns componentes de estruturas metálicas se repetem 

para os diversos tipos de estrutura pedidos por diferentes clientes. 

Dessa forma, sugere-se a elaboração de uma lista especificando quais os 

itens padrão que podem ser incluídos nos projetos e, para a fabricação desses itens, 

posteriormente será possível a utilização da sistemática do uso de cartões kanban. 

Para isso, um estoque de segurança é definido para cada peça padrão, e alocado logo 

após a preparação. Quando o processo seguinte, a armação, precisar fazer uso de 

alguma das peças padrão, ela retirará o que precisar do estoque de segurança e 

enviará um cartão kanban autorizando a fabricação de peças para repor o que foi 

retirado.  
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Além disso, uma vez que a produção é autorizada, também é necessário 

enviar cartões para a solicitação da compra de matéria-prima na quantidade do que foi 

produzido. Isso pode ser evidenciado no Mapa através do cartão Kanban, posto de 

cartões e estoque de segurança, além de um Kaizen para estimular o uso de peças 

padrões. 

 

3.5.6 Implementação de Kaizen 

 

Além das oportunidades de melhoria já identificadas, que se reflete em 

sugestões de implementação evidenciadas no Mapa do Estado Futuro, também são 

identificados pontos para dar continuidade a melhoria contínua, são eles:  

- Controle de dados de produção: a coleta de informações referente à tempo 

de ciclo, tempo de troca, disponibilidade de máquina e outras métricas tornará possível 

o levantamento de indicadores de produção e o gerenciamento do desempenho das 

etapas produtivas. O controle desses indicadores é fundamental para o 

estabelecimento de metas, planejamento e tomada de decisões gerenciais; 

- Gerenciamento de sobras: atualmente não existem métodos definidos para 

o aproveitamento de sobras oriundas dos processos de fabricação. Trabalhos de 

otimização podem ser elaborados para reduzir o desperdício gerado no decorrer das 

etapas da manufatura; 

- Apontamentos eletrônicos: o controle da produção atualmente é alimentado 

através de folhas preenchidas pelos operadores no decorrer do processo. Sugere-se o 

uso de apontadores eletrônicos de produção, que alimentará o PCP através de leitores, 

permitindo o controle em tempo real das atividades, coleta de dados, geração de 

relatórios e gerenciamento de indicadores; 

- Manutenção Produtiva Total: o sistema de manutenção adotado atualmente 

na empresa é feito apenas no intuito de corrigir as eventuais quebras de máquina. 

Considerando que a Manutenção Produtiva Total é uma das bases do Sistema Toyota 

de Produção, é necessário fazer uso de práticas como planejamento de manutenções 

preditivas, uso de sistemas à prova de erros, manutenções feitas por operadores e 

várias outras técnicas encontradas nas metodologias que compõem a filosofia enxuta. 
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3.5.7 O Mapa do Estado Futuro 

 

Finalmente, através de debates e discussões entre gerentes e 

coordenadores dos departamentos citados, as oportunidades de melhoria identificadas, 

discutidas e validadas entre todos os envolvidos foram representadas no Mapa do 

Estado Futuro, que pode ser visto abaixo: 

 

3.6 Ações Realizadas para Alcançar o Estado Futuro  

 

3.6.1 O Plano de Implementação  

 

A apresentação das oportunidades de melhoria foi feita, e um debate com 

relação a todos os pontos e considerações contempladas pelo Mapa do Estado Futuro 

ocorreu, permitindo aos consultores, gerentes e coordenadores dos departamentos 

prepararem um planejamento das atividades necessárias para a efetivação das 

recomendações feitas.  

O Plano de Implementação abaixo descreve as ações, planos e 

responsáveis por cada atividade que permitira a execução das medidas propostas e 

realização do Estado Futuro: 

 

Quadro 1 - Plano de Implementação 

Atividade Responsável 
Elaborar Cronograma de Obras Montagem 
Elaborar Cronograma de Projetos/Produção Projetos/Produção 
Realizar levantamento das peças possíveis de padronizar Projetos 
Executar uso da lógica Kanban com peças padrão Produção 
Utilizar nova lógica de envio de Ordens de Produção PCP 
Executar apontamentos através de sistema de coleta eletrônica PCP 
Levantar caixa de dados dos processos produtivos PCP/Produção 
Elaborar plano de gerenciamento das sobras PCP 
Planejar atividades da Manutenção Produtiva Total Manutenção 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 9 - O Mapa do Estado Futuro 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Cada uma das atividades do plano foi discutida entre todos os envolvidos, e 

sua execução será feita com bases em decisões tomadas em conjuntos, com a 

participação efetiva dos responsáveis pelas ações, que contarão com o apoio 

necessário.  

Após a execução de cada atividade, o Mapa do Estado Futuro terá condição 

de ser efetivado, e as melhorias fundamentadas na aplicação das práticas da 

Manufatura Enxuta serão evidenciadas, juntamente com o atingimento de resultados 

como redução nos custos, diminuição de atrasos de entrega e aumento da qualidade. 

 

3.6.2 Ações de Implantação 

 

Com o Mapa do Estado Futuro e o Plano de Implementação em mãos, foi 

iniciada a realização das ações necessárias para a execução das melhorias 

evidenciadas no mapa. O detalhamento das principais ações segue: 

- Ações de Elaboração de Cronogramas: as ações de elaboração dos 

cronogramas recomendados durante a elaboração do mapa do estado futuro se deu 

início com a fase de levantamento do andamento das obras atuais. Todos os pedidos 

existentes foram estudados e rastreadas, permitindo realizar um levantamento da 

posição atual de cada pedido, relacionando o que já foi feito por cada etapa dos 

processos. Para isso, os gestores de cada área (projetos, produção e montagem) 

fizeram uma lista com todos os pedidos, informando o status de cada um deles;  

- Definição de peças padrão e utilização de cartões kanban: para a 

conclusão da etapa de padronização de peças, foi necessário contar com a 

participação, além dos gestores das áreas de projetos e produção, dos calculistas e 

representantes comerciais, devido às necessidades de alinhamento quanto às 

especificações técnicas de projeto e quanto ao reflexo no produto final. Reuniões foram 

conduzidas para coletar as ideias de todos os envolvidos na parte de desenvolvimento 

do produto, produção e venda, e assim se elaborou um manual com as peças que são 

possíveis de padronizar para todos os pedidos; 

- Modificações na sistemática de emissão de ordens: no intuito de efetivar as 

mudanças no modo de emissão das ordens de fabricação, os ajustes recomendados 
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foram implementados no sistema de Programação da Produção da empresa. A nova 

sistemática de emissão de documentos para todos os centros de trabalho foi efetivada, 

conforme sugerido; 

- Coleta eletrônica de produção e levantamento de dados dos processos 

produtivos: com a conclusão da fase de modificação da sistemática de emissão de 

ordens, o passo seguinte é a implantação efetiva da coleta eletrônica dos 

apontamentos de produção, que será feita através de terminais de coleta espalhados 

pela fábrica. Para isso, é necessária a instalação dos terminais dedicados a um centro 

de trabalho ou um conjunto deles, com um leitor que permitirá o apontamento após a 

finalização da produção naquela etapa do processo; 

- Elaboração de uma sistemática para gerenciamento de sobras: para 

viabilizar o uso das sobras de materiais provenientes dos processos produtivos, em 

especial as chapa de aço que são cortadas gerando rebarbas, uma sistemática foi 

definida, estabelecendo procedimentos para a utilização das sobras. Para isso, os 

responsáveis técnicos se reuniram para definir parâmetros de corte, como largura 

máxima da rebarba, permitindo o uso das sobras para outras finalidades em processos 

distintos. Os procedimentos foram validados e alinhados com os envolvidos nas etapas 

de projetos, produção e suprimentos; 

- Manutenção produtiva total: finalmente, considerando que a manutenção 

produtiva total serve de base para a implementação da filosofia enxuta, diversas ações 

foram sugeridas e os trabalhos iniciados, no intuito de garantir a efetivação do TPM. A 

elaboração de registros de quebra de máquinas, rotinas de limpeza de máquinas, 

procedimentos de manutenção autônoma, criação de planos de manutenção 

preventiva, levantamento de custos de manutenção e uso de identificação visual de 

necessidades de manutenções corretivas são algumas das ações específicas voltadas 

para esse ponto de melhoria. 

 

3.7 Resultados Esperados 

 

O resultado esperado com construção dos cronogramas é o gerenciamento 

de forma detalhada da alocação de recursos e principalmente o controle dos prazos 
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estabelecidos para cada processo de cada pedido, contribuindo para a redução dos 

atrasos de entrega. 

Com a utilização de cartões kanban na produção de itens padrão, espera-se 

um ganho de velocidade e redução no custo de fabricação. 

O resultado das mudanças na sistemática de emissão de ordens está 

centrado na possibilidade de programação de cada centro de trabalho, o que evitará a 

situação de produção empurrada evidenciada anteriormente. O ganho é na velocidade 

de fabricação e no nível de estoques, que terá impacto na redução de custos, além de 

um melhor atendimento aos prazos proporcionado pela melhoria na programação. A 

redução esperada do nível de estoque pode ser evidenciada no quadro comparativo 

abaixo: 

 

Quadro 2 - Comparativo entre níveis de estoque 

Estoque Antes Depois 
Preparação-Armação Um dia Menos de um dia 

Armação-Solda Dois dias Menos de um dia 

Solda-Limpeza Dois dias Menos de um dia 

Limpeza-Pintura 40 dias Menos de um dia 

Pintura-Expedição Cinco dias Cinco Dias 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A coleta eletrônica de dados fornece subsídios para o levantamento de 

dados do processo produtivo, que é feito através de relatórios de acompanhamento de 

indicadores como taxa de ocupação de máquinas, tempos de ciclo médio, tempo de 

troca, disponibilidade e outros, dependendo da necessidade de gerenciamento. O 

resultado dessas ações se reflete em ganho de velocidade e confiabilidade na coleta 

de dados e na implantação eficaz de um sistema de gestão por indicadores de 

desempenho. 

A fase de gerenciamento de sobras é concluída com a utilização de sistemas 

de otimização de corte, que pode ser feito através do uso de alguns softwares 

específicos para essa finalidade. Com o gerenciamento de sobras, espera-se como 
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resultado dessas ações a redução no custo de fabricação através da melhor utilização 

da matéria-prima.  

O resultado esperado com a implantação dos conceitos e ferramentas da 

Manutenção Produtiva Total é o melhor gerenciamento da manutenção, refletindo em 

maior qualidade e menores custos.  
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4. CONCLUSÃO 

 

O objetivo geral desse trabalho foi atingido com a construção de uma 

estrutura capaz de levantar as informações da empresa em estudo, diagnosticar as 

principais oportunidades de melhoria utilizando a ótica da Mentalidade Lean e utilizar a 

ferramenta do Mapeamento do Fluxo de Valor para prover recomendações para a 

implementação de melhorias. A implementação da Mentalidade Lean é evidenciada 

através das técnicas da manufatura enxuta e dos diversos pontos de melhoria 

evidenciados no Mapa do Estado Futuro elaborado, que as ações para essa 

implementação foi detalhada. 

A elaboração do Mapa do Estado Atual dos processos foi feita, permitindo o 

entendimento dos fluxos de material e informações antes da aplicação de melhorias. 

Através da análise do mapa feita em conjunto com os gestores da empresa, foi 

possível identificar os desperdícios e suas fontes. 

Dessa forma, os fatores causadores de atrasos em pedidos, aumento no 

custo de fabricação e comprometimento da qualidade das peças foram observados e 

discutidos, e técnicas da produção enxuta foram aplicadas no intuito de mitigar esses 

fatores. As modificações foram expostas durante a elaboração do Mapa do Estado 

Futuro, que traz diversas recomendações de mudanças na sistemática de 

funcionamento da empresa, visando a melhoria no fluxo de materiais e informações. 

Para garantir o atingimento do Estado Futuro, um plano de implementação 

foi criado, atribuindo atividades aos responsáveis por cada departamento. As ações de 

implementação foram detalhadas e os resultados e ganhos na comparação entre 

Estado Atual e Estado Futuro foram descritos. 

Após a execução de cada atividade, o Mapa do Estado Futuro terá condição 

de ser efetivado, e as melhorias fundamentadas na aplicação das práticas da 

Manufatura Enxuta serão evidenciadas, juntamente com o atingimento de resultados 

como redução nos custos, diminuição de atrasos de entrega e aumento da qualidade. 

Finalmente, conclui-se que a realização deste trabalho permitiu a melhor 

compreensão dos processos da empresa, adquirida durante toda a condução do 

trabalho, viabilizando a elaboração de uma estrutura prática para aplicação de métodos 
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de melhoria, buscando a geração de resultados concretos para a empresa, 

evidenciados em um melhor desempenho nos critérios custo, confiabilidade, velocidade 

e qualidade. 

 

4.1 Recomendações para trabalhos futuros 

 

Devido ao grande número de modificações necessárias na sistemática da 

empresa em questão para a aplicação dos conceitos da manufatura lean, a realização 

desse trabalho teve foco principal na provisão de recomendações e direcionamento de 

ações para atingimento do estado futuro.  

Porém, a ferramenta de mapeamento do fluxo de valor também permite o 

uso de comparações quantitativas no que diz respeito a indicadores como lead time, 

tamanho do estoque, tempo de ciclo e outras métricas. Após a efetivação da estrutura 

de PCP aqui recomendada e a coleta de dados de produção para o cálculo desses 

indicadores, um novo trabalho de mapeamento pode ser feito para permitir o 

levantamento e a aplicação de técnicas lean para a melhoria desses índices. 
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ANEXO 

 

ANEXO A – Ícones e símbolos do MFV  

 
Fonte: Adaptado de Rother e Shook (2003) 


