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RESUMO 

 
 

O presente projeto de pesquisa propõe um método de apoio para implantação de ferramentas 

da Manufatura Enxuta à cadeia produtiva ligada diretamente à uma empresa que já possua 

esta abordagem implementada. Este trabalho mostra a sequência de implantação das 

ferramentas, garantindo a sustentação do elo entre fornecedor e cliente para uma produção 

enxuta. Este método foi desenvolvido a partir de um estudo de caso onde uma empresa de 

grande porte do setor de construção civil, esta já possuindo a Manufatura Enxuta, porém seus 

fornecedores não garantiam a entrega de material dentro do ritmo necessário, desta forma a 

empresa de grande porte teve a necessidade de ampliar os conceitos desta abordagem aos seus 

fornecedores com a mudança de cultura, práticas de gestão e implantação de ferramentas. O 

estudo consistiu no treinamento de pessoas, análise da produção do fornecedor, requisitos do 

cliente e aplicação de ferramentas da Manufatura Enxuta, onde os resultados obtidos 

comprovaram sua eficácia e garantiram a sustentabilidade em manter a cadeia produtiva 

enxuta. 

 
Palavras-chave: Manufatura Enxuta, Cadeia produtiva, Fornecedores. 
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ABSTRACT 
 

 
This research project proposes a backup method of Lean Manufacturing tool deployment to 

the production chain connected directly to a company that has already implemented this 

approach. This work presents the sequence of implantation of tools, ensuring the enduringness 

of the link between the supplier and the customer to lean production. This method has been 

developed from a case study on a construction industry large-sized company which already 

has Lean Manufacturing but whose suppliers have not guaranteed the delivery of material 

within the required pace. Therefore, the large-sized company has had the need to expand the 

concepts of this approach to its employees, which has included culture change, management 

practices and implantation of tools. The study consisted of people training, supplier 

production analysis, customer requirements and application of tools of Lean Manufacturing, 

whose results have proven effective and ensured sustainability in mantaining lean production 

chain. 

 
Key-words: Lean Manufacturing, Production chain, Suppliers. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A exigência dos consumidores em relação à pontualidade de entrega e à qualidade dos 

produtos e serviços tem grande influência na decisão de compra do cliente. Isso mostra o 

quanto as empresas devem estar focadas em seus processos para garantir as reivindicações dos 

clientes, além disso, a competitividade entre as mesmas mostra como é difícil sobreviver no 

mercado atual. 

Conforme comenta Tubino (2000), as empresas têm um grande desafio de produzirem 

produtos com qualidade, com baixo custo e que garantam as necessidades dos clientes. Para 

garantir que o produto atenda as características exigidas, o processo de produção deve ser 

racional, ou seja, deve otimizar operações, também eliminando ou reduzindo os desperdícios 

para as atividades que não agregam valor ao produto. 

Um dos grandes desafios das empresas hoje é a adoção de um modelo de negócios 

para a busca de competitividade. Para Ferro (2004), uma das filosofias mais importantes de 

negócios é a abordagem “Lean Thinking”, ou conhecida como “Mentalidade Enxuta”, 

definida no Sistema Toyota de Produção, que tem por objetivo enxergar as atividades básicas 

da empresa e identificar o que é desperdício e valor dentro desta cadeia, a partir da ótica de 

clientes e usuários. 

Devido às empresas de grande porte terem a Manufatura Enxuta implantadas em sua 

maioria, por uma série de fatores, entre eles, a competitividade entre estas, por terem maior 

facilidade de recursos no momento de implantação e até mesmo a consciência da alta 

administração na hora da decisão de implantar. Por outro lado surge a necessidade de seus 

fornecedores implantarem a mesma abordagem, já que estes muitas vezes não tem o 

conhecimento para implantar e até mesmo força de trabalho para criar uma cultura de 

mentalidade enxuta.  
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Pela pesquisa realizada por Cudney e Elrod (2010), as organizações entrevistadas em 

seu estudo responderam que 48% destas não sabem se seus fornecedores possuem a 

Manufatura Enxuta em sua cultura. 

Além disso, a integração entre cliente e fornecedor é essencial, trabalhando 

colaborativamente para definir a eliminação dos desperdícios gerados na produção conforme 

comenta Marks e Barkman (2007). 

Desta forma, será apresentado no decorrer deste trabalho um método para implantar a 

Manufatura Enxuta na cadeia de suprimentos referente ao elo mais próximo à uma empresa 

cliente de grande porte. 

 

1.1 PROBLEMA DA PESQUISA 

 

O presente trabalho aborda sobre a necessidade de como as grandes empresas podem 

aliar-se aos seus fornecedores, ou seja, à cadeia produtiva, para que consigam manter-se no 

mercado competitivo.  

Este trabalho mostra que a Manufatura Enxuta na cadeia de fornecimento garante a 

estabilidade e o nivelamento da produção. Para isto, foi criado um método de implantação da 

abordagem na cadeia de fornecimento que possibilita a inserção de ferramentas enxutas 

independente da grandeza das empresas parceiras. 

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

 

O presente trabalho tem o objetivo integrar o primeiro elo da cadeia de fornecimento, 

pela elaboração de um método de implantação da Manufatura Enxuta para fornecedores da 

cadeia de suprimentos em que a empresa cliente já possui esta abordagem, através de um 

estudo prático com demonstração de resultados. 
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1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

O detalhamento dos objetivos destaca-se em: 

 Realizar o estudo prático de implantação da Manufatura Enxuta; 

 Demonstrar os resultados obtidos na cadeia produtiva; 

 Propor um método de implantação da Manufatura Enxuta aos fornecedores da 

cadeia de suprimentos. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Com o aumento da competitividade entre as empresas, sendo esse influenciado por 

dois fatores: o custo da mão de obra e a produtividade, o Brasil segue em busca de melhorias 

para poder competir e estar à frente de países desenvolvidos. Hoje, através de uma pesquisa 

realizada pela Confederação Nacional das Indútrias (CNI), Figura 1, o Brasil ocupa o sétimo 

lugar entre quatorze países em relação ao custo de mão de obra e disponibilidade. Os países 

escolhidos são: África do Sul, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, Chile, China, Colômbia, 

Coreia do Sul, Espanha, Índia, México, Polônia, Rússia e Turquia. 
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Figura 1 – CNI – Competitividade Brasil 2013 
Fonte: Adaptada de Confederação Nacional da Indústria (CNI) 

 

Pelo fato de o Brasil ocupar o décimo segundo lugar no custo de mão de obra, isto 

mostra que as indústrias devem otimizar seus processos para garantir a competitividade. Para 

isto, a Manufatura Enxuta atinge diretamente as empresas para aprimorar o processo 

produtivo, sendo que na maioria das empresas de grande porte já existe a consciência de se 

implantar esta ferramenta. Destas que já tem implantado em sua cultura, devem ampliar seu 

escopo para sua cadeia de suprimentos, fortalecendo os elos de abastecimento.  

 

1.5 RECURSOS E MÉTODOS 

 

O presente trabalho se propõe a desenvolver um modelo de implantação da 

Manufatura Enxuta a partir de um estudo prático de implantação desta mesma abordagem em 

sete fornecedores previamente selecionados, de uma empresa de grande porte do setor de 

construção civil. 
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A partir da implantação das ferramentas e conceitos desta abordagem nos fornecedores 

escolhidos, espera-se obter resultados quantitativos e qualitativos, medidos através de: 

 Lead time; 

 Refugo; 

 Produtividade; 

 Tempo de troca de ferramenta; 

 Estoque. 

Com este trabalho prático realizado, utilizando os conceitos da Manufatura Enxuta e 

ainda garantindo os resultados expressivos através de indicadores, é criado então um método 

de implantação da Manufatura Enxuta na cadeia de suprimentos. Este método consiste na 

extração de um modelo realizado na prática e seu resultado apresentando eficiência e eficácia. 

 

1.6 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

O presente trabalho está organizado em capítulos que serão descritos em linhas gerais 

conforme apresentado a seguir: 

O Capítulo 1 remete-se a uma breve introdução do projeto de pesquisa em relação ao 

Sistema Toyota de Produção, detalhando os objetivos e a metodologia utilizada. 

Já o Capítulo 2 apresenta a Revisão Bibliográfica do tema, descrevendo os conceitos 

necessários para fundamentação da pesquisa. Neste capítulo são apresentados os conceitos da 

Manufatura Enxuta e as ferramentas de implantação. 

O Capítulo 3, apresenta um estudo de caso da aplicação de ferramentas da Produção 

Enxuta em uma cadeia produtiva, onde são relatados a sequência e os principais fatos da 

mesma. 
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No Capítulo 4, é proposto um método de aplicação da Manufatura Enxuta para a 

cadeia de fornecimento. 

Finalmente, no Capítulo 5, apresenta-se o fechamento do trabalho, com um breve 

resumo de tudo que foi apresentado, além de propostas futuras e a conclusão do trabalho. 

Para ilustrar o desenvolvimento desta dissertação foi desenvolvido um esquema de 

fases, apresentado na figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Organização do trabalho 
 

1ª fase 

Estudo teórico 

2ª fase 

Estudo de caso 

3ª fase 

Proposta de 
modelo 

4ª fase 

Conclusão 

Revisão Bibliográfica 

- Manufatura Enxuta 

Implantação de ferramentas da Manufatura Enxuta em 
fornecedores de uma empresa de grande porte do setor de 

construção civil. 

- Lean Manufacturing 

 

Desenvolvimento de um modelo de implantação de ferramentas 
da Manufatura Enxuta na cadeia de suprimentos. 

 

Análise crítica dos resultados e conclusões. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 MANUFATURA ENXUTA 

 

As dificuldades encontradas pelo Japão após a Segunda Guerra Mundial e pela sua 

economia em crise fizeram com que a Toyota desenvolvesse um novo sistema de produção 

diferente do ocidente, que utilizava produção em massa. Assim Taiichi Ohno, engenheiro da 

Toyota e outros membros de sua equipe, enxergaram que a melhor forma de produzir seria 

eliminando os desperdícios, o que se denominou como Sistema Toyota de Produção (STP), 

conhecido como Manufatura Enxuta. Ohno percebeu que os trabalhadores eram subtilizados, 

que suas tarefas eram repetitivas, não agregavam valor, a qualidade era ocultada ao longo da 

produção e ainda havia muitos estoques entre os processos. 

Para Womack e Jones (1996), este é um sistema de produção onde o valor é apontado 

e obtido pelo alinhamento de atividades que geram valor, onde produz mais com menos 

recursos, atendendo os clientes com o que estes realmente necessitam. 

De acordo com Murman et al (2002), o desafio principal para as empresas no século 

21 abrange a identificação e a entrega de valor para cada cliente e stakeholder. Para isto, é 

necessário a capabilidade enxuta em nível empreendedor. 

Além disso, a sociedade vive um momento de competitividade real movida pela força 

empresarial e não somente das variações de taxas de câmbio ou por alguma vantagem 

passageira, conforme define Ferro (2002). Neste contexto, uma abordagem para ser 

implementada é a Manufatura Enxuta. 

Para representar este Sistema, Ghinato (2000) utiliza da seguinte maneira: 
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Figura 3 – Estrutura do Sistema Toyota de Produção (GHINATO, 2000) 

 

A Figura 3 tem como base o livro de Taiichi Ohno (1988), O Sistema Toyota de 

Produção, em que Ohno enfatiza que são necessários dois pilares à sustentação do Sistema 

Toyota de Produção: 

 Just In Time 

 Jidoka 

A Figura 3 não deve ser interpretada somente por estes dois pilares, deve-se lembrar 

que na base existe uma técnica de gestão para o Just in Time, assim como o Jidoka possui sua 

estrutura sob o heijunka, kaizen, operações padronizadas, para poder atender as necessidades 

com menor lead time, custo baixo, maior qualidade e nunca esquecer que as pessoas da 

empresa devem trabalhar com segurança e ter moral.  

 

2.2 JUST IN TIME 

 

No princípio dos anos 50, surgiu no Japão o conceito de Just in Time, sistema este 

desenvolvido pela Toyota Motor Company, que a qual desejava um sistema de gestão para 
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coordenar a produção e procura por diferentes modelos de veículos com o mínimo de atraso. 

Segundo Shingo (2000), devem ser produzidos somente os itens necessários, na quantidade 

necessária e quando necessário. Além disso, destaca que existem dois tipos de operações: as 

que agregam valor e as que não agregam valor ao produto sob o ponto de vista do cliente. 

Para as operações que não agregam valor, estas são consideradas como desperdícios, 

desta forma estas devem ser eliminadas ou minimizadas. Segundo Liker (2005), Taiichi Ohno 

passava grande parte do tempo no chão de fábrica para identificar os desperdícios, e assim 

identificou sete tipos de desperdícios, além de um oitavo desperdício que foi incluído na obra 

“O Modelo Toyota” de Liker. Na Tabela 1 – Os oito desperdícios, são apresentados os oito 

desperdícios segundo Liker (2005): 

 

Tabela 1 – Os oito desperdícios 

Superprodução 
Produzir mais que a quantidade solicitada e antes que 
o necessário 

Espera 
Ociosidade de pessoas, máquinas e equipamentos 
devido possivelmente por quebras, setups, gargalos de 
produção ou até mesmo sincronia entre processos 

Transporte 
Movimentação excessiva de materiais entre os 
processos 

Movimento 
Movimentação que não agrega valor ao produto seja 
do funcionário e/ou máquina 

Processamento desnecessário 
Processo executado com equipamentos, ferramentas 
ou procedimentos inadequados para garantir valor ao 
produto 

Estoque 
Elevado nível de estoque de matéria prima, material 
entre processos e/ou produto acabado 

Produtos não conformes 
Produto fora da especificação do cliente, gerador de 
retrabalho e/ou sucata 

Criatividade não aproveitada 
Perda de tempo, aptidões, ideias e oportunidades de 
desenvolvimento dos funcionários 

Fonte: Adaptada de Liker (2005) 
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Tubino (2000) cita que o sistema Just in Time tem como objetivos: 

 Eliminação de desperdício; 

 Satisfação do cliente; 

 Melhoramento contínuo 

 Envolvimento total das pessoas; 

 Organização e visibilidade. 

Além disso, Tubino (2000) define que atender as necessidades dos clientes constitui 

entender e responder aos desejos dos clientes, através do fornecimento de produtos de 

qualidade no momento em que for solicitado. 

 

2.3 JIDOKA 

 

Este pilar do Sistema Toyota de Produção tem origem ligada à automação de uma 

máquina de tear, essa feita por Sakichi Toyoda, fundador da Toyoda Automatic Loom Works. 

Esta criação surgiu por um problema grave em um tear automático, onde a máquina 

continuava produzindo mesmo com um fio rompido, ou seja, produzia peças com defeitos. A 

solução foi de obter um dispositivo que parasse a máquina quando houvesse algum problema. 

Conforme comenta Liker (2007), os principais conceitos são de separar as atividades 

humanas das realizadas pelas máquinas, a fim de que o homem possa atuar em diferentes 

máquinas, podendo ter a atitude de detectar problemas e anormalidades para impedir a 

propagação de defeitos ao longo do fluxo de produção. 

A detecção do problema também pode ser realizada pela máquina, pois é técnica e 

economicamente viável, sendo a solução ou correção ainda uma função do homem 

(GHINATO, 2000). Para facilitar a compreensão, pode-se observar na Figura 4 o 

aproveitamento das atividades do operador. 
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Figura 4 - Exemplo de Atividades do operador 

Fonte: Ghinato, Elementos Fundamentais do Sistema Toyota de Produção, 2000. 

 

Além dos pilares de Just in time e Jidoka, os conceitos da Manufatura Enxuta possuem 

cinco princípios, que são explanados no item 2.4. 

 

2.4 OS CINCO PRINCÍPIOS  

 

Para o melhor direcionamento de implantar os conceitos da Manufatura Enxuta 

segundo WOMACK e JONES (2003), é necessário utilizar cinco princípios fundamentais, os 

quais devem ser considerados na ordem que estão descritos: 

1. Identificar o valor: O valor deve ser definido pelo cliente, atendendo às 

necessidades dos clientes a um preço específico e no momento adequado. Desta forma os 

processos devem estar voltados às necessidades destes clientes e pelo preço que estes desejam 

pagar. 
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2. Identificar o fluxo de valor: O fluxo de valor é composto de três tarefas gerenciais 

críticas: A solução de problemas; O gerenciamento da informação; e A transformação física. 

Dentro destas atividades é possível identificar três tipos de ação: As que agregam valor; As 

que não agregam; e As que devem ser evitadas. Para identificação e análise, devem ser 

observados todos os processos envolvidos no fluxo de valor, possibilitando eliminar 

atividades que não agregam, segundo a ótica do cliente. 

3. Fazer o processo fluir: Após identificar o valor sob ótica do cliente, mapear o fluxo 

de valor com eliminação de desperdícios, o próximo princípio é garantir que os processos 

criem valor e fluam. Para isto é necessário a mudança de cultura das pessoas para quebrar a 

barreira do pensamento dos processos em departamentos e por lotes. A empresa deve aceitar o 

desafio de criar o fluxo contínuo na produção, atendendo com rapidez e maior diversidade de 

produtos que seus clientes pedem. 

4. Puxar a produção: Após criar o fluxo, é possível produzir de acordo com a demanda 

dos clientes, ao invés de produzir com base em previsões de vendas de longo prazo. Desta 

forma o cliente passa a puxar o fluxo de valor, isto reduz os estoques entre os processos. 

5. Buscar a perfeição: Após alcançar os quatro primeiros princípios, sendo que estes 

interagem entre si, criando um círculo de melhoria contínua na cadeia de valor, chega o quinto 

e último princípio que busca pelo aperfeiçoamento contínuo rumo ao estado ideal.  

  

2.5  FERRAMENTAS DA MANUFATURA ENXUTA 

 

São apresentadas a seguir as ferramentas que estão envolvidas na pesquisa do presente 

trabalho. 
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2.5.1 Mapeamento de Fluxo de Valor (MFV) 

 

Conforme Rother e Shook (2003, p. 3 e 4), a ferramenta MFV permite enxergar e 

entender o fluxo de materiais e informação pelo fluxo de valor do produto. Além disso, é 

possível enxergar as reais fontes de desperdícios que impedem de fluir o valor de forma 

enxuta. 

A ferramenta é utilizada para retratar o estado presente e o futuro, ou pelo menos o 

ideal que se queira chegar, pois o MFV permite identificar possíveis desperdícios, agregar 

valor aos fluxos de materiais, informações, processos e até mesmo pessoas. Rother e Shook 

(2003) descrevem que esta ferramenta possibilita melhorar o fluxo de forma ampla, não 

somente de atuações isoladas para melhorias localizadas, pois o MFV ajuda enxergar o todo. 

Para a confecção do MFV, Rother e Shook (2003) explicam que primeiramente deve 

ser escolhida uma família de produtos, isto é, que possuam processos similares, na sequência 

realizar o mapeamento do estado presente considerando apenas a planta de uma fábrica, 

começando pela expedição final e em seguida caminhar para os processos anteriores, 

coletando os dados diretamente no chão de fábrica, além disso, já podem ser destacadas as 

ideias para as melhorias, pois na sequência é desenhado o mapa do estado futuro, este já 

pensando no fluxo enxuto. 

Durante o mapeamento são utilizados alguns ícones padrão e utilizados alguns dados 

de processos, como tempos de ciclo, tempo de troca de ferramenta, disponibilidade 

equipamento, quantidades de estoques de matéria-prima, intermediários e produtos finais, 

sendo estes estoques os dados mais importantes para serem obtidos. 

Na Figura 5 – Exemplo de Mapeamento de Fluxo de Valor – Estado Presente é mostrado 

um exemplo do MFV do estado presente, onde o tempo de agregação de valor é insignificante 

em relação ao lead time do fluxo total. 
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Figura 5 – Exemplo de Mapeamento de Fluxo de Valor – Estado Presente 

Fonte: ROTHER e SHOOK (1999) 

 

Com a visão do estado presente, foram definidas sete recomendações propostas por 

Rother e Shook (2003) que devem ser seguidas para o desenho do estado futuro: 

a) Produzir de acordo com o takt time; 

b) Desenvolver fluxo contínuo onde possível; 

c) Utilizar supermercados para controlar a produção onde não é possível criar fluxo 

contínuo; 

d) Tentar enviar a programação do cliente para apenas um processo, o processo 

puxador; 

e) Distribuir a produção de produtos diferentes ao processo puxador de maneira 

uniforme no decorrer do tempo; 

f) Liberar e retirar um incremento de trabalho pequeno e uniforme no processo 

puxador; 

g) Desenvolver a habilidade de fazer “toda parte todo dia” nos processos anteriores 

ao puxador. 



 25

Seguindo a metodologia criada por Rother e Shook (1999), pode-se dizer que a 

ferramenta MFV se divide em fases, conforme apresentado na Figura 6. 

 

Figura 6 – Estratégia de Mapeamento 
Fonte: Rother e Shook (1999) 

 

A Figura 6 retrata as fases do MFV, as quais possuem as seguintes características: 

 Primeira fase: Definir uma família de produtos; 

 Segunda fase: Desenhar o estado presente e projetar o estado futuro. Além disso, 

há uma dependência entre esta fase e a próxima, ou seja, quando desenhar o 

estado presente, já virão ideias para o estado futuro, assim como ao desenhar o 

estado futuro, depende muito das informações referentes ao estado presente ou 

informações que passaram despercebidas; 

 Terceira fase: Desenhar o estado futuro, de acordo com as informações obtidas no 

estado presente e nas melhorias de acordo com os conceitos da Manufatura 

Enxuta; 

 Quarta fase: Elaborar um plano de como alcançar o estado futuro. 

Para criar um MFV e tornar o fluxo de valor enxuto, é necessário, segundo Rother e 

Shook (1999) fabricar produtos em um fluxo contínuo por inteiro, com tempos de 
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atravessamento na fábrica curtos o suficiente para que os pedidos confirmados possam ser 

produzidos e ainda sem tempos de troca de ferramenta entre os diferentes produtos.  

 

2.5.2 Troca Rápida de Ferramenta (TRF) 

 

A origem do conceito de Troca Rápida de Ferramenta surgiu em 1950, quando Shigeo 

Shingo estudou melhorias na realização de setup em prensas da empresa Mazda. Este estudo 

teve como objetivo eliminar o gargalo da produção e ainda aumentar a eficiência, feito através 

de cronometragem e pelo acompanhamento das atividades no chão de fábrica. 

A partir do início deste estudo, diversos aprimoramentos no conceito de TRF foram 

realizados. Conforme comenta Machado (2008), este método tem como base a correção de 

deficiências em função da falta de metodologia, que reduzem a eficiência da produção.  

De acordo com Shingo (2000), o sistema de Troca Rápida de Ferramentas (TRF) 

possui dois tipos de setup: 

 Setup interno: Atividades são realizadas somente com a máquina parada, como por 

exemplo a montagem e remoção de matrizes; 

 Setup externo: Atividades que são realizadas com a máquina em funcionamento, 

tais como transporte de matrizes e ferramentas.  

Além disto, Shingo (2000) define que a implantação da ferramenta TRF é dividia em 

quatro estágios: 

1. Analisar as atividades do setup atual junto com os operadores, independente se as 

atividades são externas ou internas; 

2. Definir se as atividades realizadas no setup atual são internas ou externas; 

3. Realizar a conversão das atividades internas em externas se possível; 
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4. Reduzir as atividades restantes para execução da troca, pela melhoria de ajustes e 

até eliminação de atividades desnecessárias.  

Além dos quatros estágios, Shingo (2000) propõe algumas técnicas no auxílio da 

aplicação da ferramenta: 

 Checklist: Utilizar uma lista de verificação (checklist) dos passos necessários para 

a operação; 

 Verificações: Verificar se ferramentas necessárias para a troca estão em condições 

de uso; 

 Movimentação: Melhorar o transporte de moldes e de componentes para a troca; e 

 Padronização: Padronizar as funções de operação para a troca. 

 

2.5.3 Kaizen 

 

O termo kaizen significa “modificar para melhorar” ou ainda “melhoria contínua”. 

Este conceito une a filosofia, à abordagem e às ferramentas da Manufatura Enxuta, com o 

objetivo de solucionar problemas. 

Conforme Stefanelli (2007), evento kaizen é um projeto de curto prazo e intenso ao 

mesmo tempo com a finalidade de melhorar um processo. Isto inclui treinamento da equipe 

participante, esta formada por pessoas de diversas áreas, verificação do estado atual, projetos 

do estado futuro, alterações dos processos e todo o meio do fluxo da peça, tudo isto em um 

período de 3 a 8 dias conforme a autora. 

Pela abordagem da Manufatura Enxuta, o kaizen consiste na melhoria contínua do 

fluxo de valor como um todo ou somente de um único processo, que muitas vezes são 

identificados pelo MFV, resultando na redução de desperdícios. 
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As etapas de implantação de kaizen podem ser definidas conforme o ciclo do PDCA 

(Plan, Do, Check e Act): 

 Análise do processo atual; 

 Identificação das melhorias; 

 Implementação das melhorias encontras; e 

 Análise dos resultados obtidos. 

Para obter o sucesso do kaizen, Elias (2009) considera dois fatores determinantes: 

Primeiro é o papel do líder do projeto que deve conduzir a equipe; e o segundo é o 

envolvimento da equipe junto aos operadores da produção que devem aceitar e acreditar nas 

mudanças para melhoria. 

 

2.5.4 Os cinco Sensos (5S) 

 

O 5S surgiu em empresas do Japão na época da reconstrução do país durante a 

segunda guerra mundial. Este termo representa cinco palavras japonesas que possuem a letra 

S como inicial e que estas caracterizam passos para melhorar o ambiente de trabalho, 

tornando seguro, saudável, organizado e sem desperdícios. 

A aplicação desta ferramenta deve ser realizada na sequência de cada senso, em um 

local definido, conforme descreve Salvany (2006): 

1. Seiri: Significa separar os materiais e definir como necessários ou desnecessários 

para este ambiente, criando um destino correto para os mesmos; 

2. Seiton: Significa organizar o ambiente e identificar, criando um lugar para cada 

coisa e cada coisa no seu lugar; 

3. Seiso: Significa limpar o ambiente e eliminar a fonte de sujeira; 
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4. Seiketsu: Significa padronizar as atividades para manter os três sensos anteriores 

em constante melhoria; e 

5. Shitsuke: Significa avaliar os padrões definidos nos sensos e garantir a 

sustentabilidade das melhorias. 

A realização do 5S leva as pessoas a compreenderem a ideia de melhorar sempre e 

garantir um ambiente de trabalho harmonioso. Esta ferramenta permite modificar os hábitos e 

da cultura das pessoas, obtendo a vantagem competitiva. 
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3 ESTUDO DE CASO 

 

Neste capítulo é apresentado a análise de implantação da Manufatura Enxuta na cadeia 

produtiva na área de construção civil através da realização de um estudo de caso. Este estudo 

de caso foi realizado para integrar o primeiro elo de fornecedores da cadeia de suprimentos, 

representados por sete empresas fornecedoras e por uma empresa cliente, sendo esta 

representada por uma empresa de grande porte do setor de construção civil. 

Primeiramente foi definido o contexto sobre o projeto de implantação realizado, na 

sequencia o método utilizado nesta aplicação e em seguida o caso estudado. 

 

3.1 CONTEXTO DO PROJETO 

 

A empresa cliente tem implantado os conceitos da Manufatura Enxuta há mais de dez 

anos, onde conseguiu aumentar em 50% a sua produtividade sem realizar investimentos 

significativos, reduziu custos em 4% somente por implantar células de montagem, entre 

outros ganhos, decorrentes da eliminação dos desperdícios da Manufatura Enxuta.  

Com esta abordagem implementada, começaram a surgir problemas de entrega com 

seus fornecedores, que inicialmente não eram observados devido as suas dificuldades internas. 

Em virtude disto, a empresa cliente decidiu contratar uma consultoria especializada na 

implantação desta abordagem, que é descrita a partir do item 3.2. 

 

3.2 ROTEIRO UTILIZADO 

 

Diante das dificuldades percebidas na cadeia produtiva, a empresa cliente listou sete 

fornecedores que não garantiam a integração entre cliente e fornecedor, ou seja, que não 
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realizavam a entrega no prazo, tinham baixa qualidade dos produtos e ainda possuíam suas 

empresas na mesma cidade do Cliente.  

Com a definição das empresas fornecedoras e o aceite destes em assumirem o desafio, 

foi realizado um roteiro de implementação que integrasse a cadeia produtiva, utilizando a 

Manufatura Enxuta, já que a mesma está incorporada na empresa cliente. Deste modo espera-

se que melhorem os níveis de entrega dos suprimentos ao final da implantação em todos os 

fornecedores, que durou cerca de 7 meses. 

Neste roteiro foram listadas as seguintes etapas: 

 

Etapa 1: Realizar reunião com a alta gerência das empresas 

Esta etapa tem o objetivo de apresentar o projeto como um todo, os seus requisitos de 

negócio e mostrar a importância de implantar e assim garantir a sobrevivência no mercado. 

 

Etapa 2: Definir agenda e equipe do projeto 

Nesta etapa é realizada a agenda do projeto e definido a equipe participante de cada 

empresa, assim como um líder desta. 

 

Etapa 3: Treinamento 

Nesta terceira etapa são realizados os treinamentos do conceitos e ferramentas da 

Manufatura Enxuta para todos os participantes de todas as empresas em um mesmo momento. 

 

Etapa 4: Visita de reconhecimento da empresa 

Nesta etapa é realizado a visita em cada empresa fornecedora para conhecer o processo 

produtivo, verificar o ambiente fabril e realizar o contato com os gestores. 
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Etapa 5: Definição do fluxo de valor 

Na quinta etapa é definido a família de produtos referente ao bem produzido para o 

cliente em questão. 

 

Etapa 6: Mapeamento do estado atual 

Nesta etapa é realizado o mapa do estado atual de acordo com a família de produtos 

definida no passo anterior. 

 

Etapa 7: Identificação das melhorias 

A sétima etapa consiste em definir as melhorias a serem realizadas de acordo com o 

mapa do estado atual, identificando os potenciais focos de melhoria. 

 

Etapa 8: Mapeamento do estado futuro 

Nesta etapa é construído o mapa do estado futuro, considerando o levantamento das 

melhorias identificadas no passo anterior e já implementadas. 

 

Etapa 9: Pré kaizen 

Nesta etapa são definidas as melhorias, obtenção de dados e informações para então 

serem executados no passo seguinte, abrangendo um setor ou uma linha produtiva. 

 

Etapa 10: Semana kaizen 

Na décima etapa são implementadas as melhorias, de forma intensiva. 

 

Etapa 11: Pós kaizen 

Nesta etapa são verificados os resultados obtidos com a implementação realizada no 

passo anterior, além de possíveis alterações decorrentes do refinamento das melhorias. 
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Etapa 12: Apresentação do projeto 

 Nesta última etapa são apresentadas todas as etapas anteriores, além de apontar as 

dificuldades enfrentadas, bem como ganhos obtidos, para todos os participantes dos outros 

fornecedores e até mesmo a empresa cliente. 

O projeto foi realizado sob a coordenação de um líder, representado pela consultoria 

contratada, inclusive a empresa cliente, sendo este o realizador dos treinamentos e 

acompanhamento das ações nas empresas. As etapas realizadas e a carga horária são 

apresentadas na Figura 7. 

 

 

Figura 7 - Fluxo de trabalho por empresa 
 

3.3 ESTUDO DE CASO 

 

O caso estudado foi desenvolvido para sete fornecedores de uma empresa de grande 

porte do setor de construção civil, atuando na cadeia produtiva como um todo. Primeiramente 

foi levantada a necessidade de realizar a implantação da Manufatura Enxuta nestes sete 

fornecedores, pois a empresa cliente já possui esta abordagem implementada. Desta forma o 

objetivo é de integrar a cadeia produtiva.  
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Após o levantamento desta necessidade, foi iniciado o trabalho conforme o fluxo 

definido na Figura 7. Então foi realizado uma reunião com os gestores das empresas 

participantes, onde foram definidos os objetivos do projeto, a abordagem a ser implementada 

e suas etapas. Após o momento de introdução e aceitação por parte de cada empresa, houve a 

definição da agenda do projeto, indicando as etapas, a carga horária e as pessoas envolvidas. 

No próximo passo foram realizados diversos encontros com os envolvidos de todas as 

empresas para treinamento dos conceitos e ferramentas da Manufatura Enxuta. Houve uma 

divisão dos treinamentos para que não ficasse desgastante para os participantes e para poder 

iniciar a ação de reconhecimento das empresas e início do mapeamento do estado atual em 

paralelo. Desta forma os participantes puderam adquirir o conhecimento e aplicar nos 

intervalos dos treinamentos, junto com o líder do projeto. 

Junto com o andamento do treinamento, este dividido em diversas etapas, foi iniciado 

o processo de reconhecimento de cada empresa, onde primeiramente foi realizado uma 

reunião com os gestores da empresa para alinhamento das informações referentes aos 

produtos produzidos e do processo de fabricação em si. Além disto, foi pedido ao empresário 

relatar as dificuldades enfrentadas e investimentos para o futuro. Após a discussão sobre a 

empresa e o projeto com a definição do produto a ser mapeado, foi realizado a visita no 

parque fabril de cada empresa fornecedora, focada nos desperdícios da Manufatura Enxuta. 

Após a realização das visitas de reconhecimento nas sete empresas e restando ainda 

algumas etapas de treinamento, iniciou-se o processo de mapeamento de fluxo de valor do 

estado atual, sendo executado pela equipe de cada empresa e o líder já definido anteriormente. 

Todo este trabalho de mapeamento se estendeu por mais de uma semana, pois cada empresa 

realizou o trabalho em dias distintos, para que houvesse a participação do líder do projeto da 

cadeia produtiva. Cada empresa obteve um mapa do seu processo para que então pudesse 

discutir as melhorias necessárias. Segue abaixo um mapa realizado por uma das empresas: 
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Figura 8 - Mapeamento de Fluxo de Valor do Estado Atual 
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O mapa de fluxo de valor mostrado na Figura 8 apresenta o processo de fabricação de 

peças em elastômero. Neste mapa é possível identificar como ponto inicial relação ao 

processo o estoque de matéria-prima, na sequência observa-se o processo inicial, a Pesagem, 

após a pesagem do material, novamente foi identificado um estoque para o processo seguinte, 

que compõe a Mistura, Cilindro e Corte, sendo estes considerado como um processo único, já 

que é uma célula e não existe estoque intermediário. 

Após a verificação do processo de Mistura + Cilindro + Corte, foi identificado mais 

estoque aguardando o próximo processo, a Vulcanização. Esta vulcanização gera o desenho 

da peça final, porém com rebarbas, desta forma foi identificado mais um ponto de estoque 

aguardando o processo de Betoneira, que auxilia na retirada destas rebarbas. 

O processo seguinte é o de Pós-cura, que dá resistência ao material e na sequência o 

processo Acabamento, porém novamente existiu o estoque intermediário entre estes 

processos. Durante o mapeamento foi visualizado que este processo não possuía agregação de 

valor, sendo identificado como um ponto de melhoria. Após o Acabamento, foi encontrado 

mais estoque para o processo seguinte, a Inspeção, que também foi apontado como um 

processo que não agrega valor e assim devidamente identificado.  

Em um novo encontro com os participantes do projeto e com o mapa do estado atual 

definido, foi realizada a identificação das melhorias. Neste momento foi necessário a 

discussão das ideias de cada um, sempre pensando na eliminação dos desperdícios. No 

mapeamento citado na Figura 8 foram encontrados dois processos que não possuíam 

agregação de valor.  

Após a identificação dos problemas e definição do processo produtivo utilizando 

conceitos da Manufatura Enxuta, foi criado o mapeamento de fluxo de valor do estado futuro. 

A Figura 9 exemplifica o estado futuro criado em relação aos problemas identificados no 

mapeamento de fluxo de valor do estado atual da Figura 8. Os processos identificados que não 
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agregavam valor no Estado Atual ainda foram mantidos, porém realizados no mesmo 

momento, eliminando o estoque intermediário. 

 

Figura 9 - Mapeamento de Fluxo de Valor do Estado Futuro 
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Após realizar os mapeamentos em todas as sete empresas, identificar as potenciais 

melhorias, definir o novo fluxo de processos conforme o mapeamento do estado futuro e 

encerrando todos os treinamentos com a equipe, foi iniciado o processo de coleta de dados e 

informações para a mudança dos processos, definido como pré kaizen.  

O trabalho de coleta foi definido pela equipe de cada empresa, onde essa definiu o 

setor ou processo a ser realizado a melhoria pelos vários pontos identificados no mapa, a 

escolha se deve pela dimensão e complexidade do trabalho, já que o mesmo deve ser 

realizado em uma semana.  

O pré kaizen foi realizado com a visita do líder do projeto da cadeia produtiva em cada 

empresa, num período de 4 horas em cada uma, Neste período foram discutidas as principais 

ações de melhorias e quais informações seriam relevantes, sento estas coletadas pelas equipes 

internas de cada uma das empresas. A partir daí foi definido um prazo mínimo de duas 

semanas para iniciar as mudanças definidas. 

No passo seguinte, novamente foi reunida a equipe de cada empresa fornecedora e o 

líder do projeto da cadeia produtiva, além destes, pelo menos um colaborador que atuava no 

setor definido para realizar o kaizen, para então realizar a abertura da Semana Kaizen. 

Nesta semana, a equipe de cada empresa dedicou-se integralmente para a melhoria, 

utilizando as diversas ferramentas da Manufatura Enxuta ensinadas durante os treinamentos 

para garantir o novo fluxo. Durante os dias de mudanças, a diretoria de cada empresa mostrou 

grande competência, pois garantiu e deu apoio para todas as mudanças, compras de material e 

força de trabalho necessária, possibilitando a finalização da maioria das ações de trabalho em 

cinco dias. 

Para as ações que necessitavam de um prazo maior para implantação ou que não eram 

possíveis de se realizar durante a semana kaizen, foram traçados planos de ação para garantir 
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e acompanhar a implementação das mesmas em um período de maior prazo, conforme 

exemplo mostrado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Exemplo de plano de ação da semana kaizen 

 

 

Ao final da semana Kaizen em cada empresa, foram realizadas apresentações das 

mudanças efetuadas, assim como os resultados obtidos com as melhorias. Nesta etapa, a 

diretoria e todas as pessoas envolvidas no projeto foram convidadas, a fim de celebrar este 

momento e sustentar as novas ideias.  

Para as ações pendentes, o líder do projeto de cada empresa ficou responsável por 

acompanhar as mesmas e obter informações sobre o andamento da produção. Duas semanas 

após o encerramento da Semana Kaizen, novamente a equipe de cada empresa voltou a se 

reunir para avaliar os resultados das mudanças e a implementação das ações do plano de ação, 

isto fez com que as melhorias fossem alcançadas ou persistidas em alguns casos. 

Na Tabela 3 é possível observar alguns indicadores das empresas fornecedoras em 

relação ao atendimento à empresa cliente: 

 

Até quando?
1 Coletar de tempos de ciclo Ok
2 Definir área de realização do Kaizen Ok
3 Definir Sistemática Impressão e Apontamentos 16/10/2013
4 Realizar organização bancadas do Flashless 16/07/2013 - OK
5 Realizar testes de inspeção em máquina 16/07/2013 - OK

6
Definir áreas de pontos de coleta, produtos reprovados, produtos 
aguardando liberação de laboratório.

10/10/2013

7 Definir medidas dos ganhos (retrabalho, movimentação de peças, 
quantidade de caixas WIP)

23/09/2013 - OK

8 Realizar teste de luminosidade 23/09/2013 - Ok - Falta realizar mudança
9 Definir rota de inspeção 23/09/2013 - OK
10 Criar sistemática para inspeção (caixas, luz, bancada, etc) 16/07/2013 - OK
11 Criar fluxo de inspeção 17/07/2013 - OK
12 Definir coletor de peças de refugo 23/09/2013 - OK

13
Realizar Treinamento dos Operadores (5S, Inspeção, Qualidade, 
Apontamentos)

23/09/2013 -OK

14 Realizar Treinamento dos Inspetores 10/10/2013 - Falta registro de TI!!
15 Definir sistemática para Retrabalho 23/09/2013 - OK - Acompanhar produção
16 Definir sistemática para testes de laboratório 10/10/2013Juarez/Marcio R$ 0,00

Claudiane
R$ 0,00

Nelson R$ 0,00
Thiago R$ 0,00

Adriano R$ 0,00
Adriano R$ 0,00
Equipe R$ 0,00

Juarez
R$ 0,00

Adriano (manutenção) R$ 0,00
Adriano R$ 0,00

Thiago R$ 0,00
Thiago R$ 0,00

Juarez/Marcio
R$ 0,00

Quanto custa?
Rodrigo e Fabi R$ 0,00

Equipe R$ 0,00
Vander R$ 0,00

 Proposta de Melhoria Quem verifica?
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Tabela 3 – Indicadores dos fornecedores  

Indicador Antes Meta Atual 

Atendimento do prazo de entrega (média de três empresas) 75% 100% 99%

Lead time (uma empresa – em dias)  13 2 2

Tempo de troca de ferramenta (uma empresa – em minutos) 87 42 57

Estoque de produtos na expedição (uma empresa) 60 0 0

 

Cada empresa fornecedora obteve resultados diferentes, porém todas com ganhos 

expressivos para melhorar o fluxo de produção. A verificação dos resultados obtidos foi 

realizada no pós kaizen, isto é, após seis meses do início da implantação da Manufatura 

Enxuta.  

O Fornecedor 1 obteve a redução de 69% no Lead time de produção pela eliminação 

de estoques intermediários, auxiliados pela integração de processos com qualidade na fonte, 

todas estas ações realizadas durante a Semana Kaizen, com isto, a empresa reduziu em 95% o 

custo de não qualidade de seus produtos (refugo). 

Já no Fornecedor 2, o processo de acabamento de peças foi transformado para o 

sistema de fluxo contínuo, que garantiu a eliminação de estoque intermediário e atendendo a 

empresa cliente nos prazos estabelecidos. 

Para o Fornecedor 3, foi eliminado todo o estoque de produto acabado, utilizando a 

produção puxada como métrica de seu sistema produtivo. 

No Fornecedor 4, com a implantação da ferramenta TRF durante a Semana Kaizen, o 

método de realizar a troca e a sequência foram definidos e padronizados para garantir o 

sucesso, que atingiu a redução de troca de ferramenta em 34% e ainda reduziu a distância 

percorrida pelo operador durante esta troca em 54%. Além de melhorar a flexibilidade da 

produção, o esforço do operador também foi aperfeiçoado. 
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Nos Fornecedores 5, 6 e 7, os quais produzem produtos similares, tiveram seus 

estoques intermediários reduzidos pela criação de fluxo contínuo e sistema puxado, além da 

organização da fábrica pela implantação de 5S, que fez diminuir o Lead time em até 67% em 

uma das empresas e fez com que estes fornecedores saíssem da pontualidade do prazo de 

entrega de 75% para 100%, ou seja, atendessem a empresa cliente com total satisfação. 
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4 ROTEIRO DE APLICAÇÃO 

Este capítulo apresenta a proposta de um método de aplicação da Manufatura Enxuta 

em uma cadeia de fornecedores. 

A elaboração do roteiro foi analisada após a realização do estudo de caso apresentado 

no capítulo anterior e pelos seus resultados expressivos dentro da cadeia produtiva.  

O método consiste em captar uma empresa cliente que compreenda diversos 

fornecedores, e que estes possuam divergência quanto ao seu prazo de entrega, lead time 

muito longo, instabilidade em seus processos, qualidade do produto fornecido, entre outros. A 

partir destas informações pode-se prosseguir com o roteiro. 

A Figura 10 representa uma sequência dos passos para aplicação do método em cada 

integrante da cadeia produtiva: 



43

Comprometi‐
mento da Alta 

Gerência

Treinamento

Reconheci‐
mento da 
empresa

Definição do 
fluxo de valor

Mapeamento 
do Estado 
Atual

Identificação 
das melhorias

Mapeamento 
do Estado 
Futuro

Pré Kaizen

Semana Kaizen

Pós Kaizen

Apresentação 
do Projeto

Figura 10 – Passos para aplicação 

1. Comprometimento da alta gerência;

2. Treinamento (toda a cadeia produtiva);

3. Reconhecimento da empresa;

4. Definição do fluxo de valor;

5. Mapeamento do estado atual;

6. Identificação das melhorias;

7. Mapeamento do estado futuro;

8. Pré Kaizen;

9. Semana Kaizen;

10. Pós Kaizen;

11. Apresentação do projeto (toda a cadeia produtiva).
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A seguir são descritos cada passo do roteiro proposto. 

4.1 COMPROMETIMENTO DA ALTA GERÊNCIA 

Para iniciar o processo de implantação da Manufatura Enxuta em uma empresa, a alta 

administração desta deve estar comprometida com a mentalidade enxuta, com a necessidade e 

os conceitos que integrarão os seus processos. Não somente os executivos, mas o 

envolvimento dos trabalhadores é necessário, já que serão eles os responsáveis pela 

implantação, mudança de cultura e assim manter esta nova abordagem no dia a dia. 

Através desse comprometimento, deve-se nomear um líder do projeto para cada 

empresa participante, sendo este o responsável por coordenar as mudanças e a garantir a 

efetividade a longo prazo. Esta pessoa deve difundir a mentalidade enxuta para todos os 

colaboradores, desta forma surgirão novas oportunidades de melhoria. 

Para a efetivação e sucesso desta etapa, a comunicação e a flexibilidade são os pontos 

cruciais. 

4.2 TREINAMENTO (TODA A CADEIA PRODUTIVA) 

Com as empresas da cadeia produtiva definidas, gestores apoiando a implantação e 

líderes definidos, agora o passo é de realizar o treinamento de todo o contexto da Manufatura 

Enxuta e suas técnicas. Todas as pessoas envolvidas no processo do fluxo de valor e de níveis 

hierárquicos diferentes de cada empresa devem participar do treinamento. 

O treinamento pode e deve ser realizado de maneira conjunta, ou seja, todas as 

empresas participantes em um mesmo momento, a fim de que todas as dúvidas sejam sanadas 

e haja um alinhamento de informações entre todos. Além disso, o treinamento em conjunto 
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consegue congregar todos os participantes em uma única sala, um mesmo momento do 

instrutor para cada ensinamento, equipamentos, entre outros, assim se consegue uma redução 

dos custos. 

Para que haja sucesso nesta etapa, deve-se: criar um plano que faça sentido para a 

organização; utilizar recursos, materiais, dinâmicas e exercícios práticos no treinamento; e 

aprimorar de acordo com as pesquisas realizadas em outras implementações.  

Os temas básicos que devem ser incluídos no treinamento são: 

 Conceito da Manufatura Enxuta;

 Ferramentas da Manufatura Enxuta

 Ferramentas da Qualidade

A seguir iniciam-se os passos para cada empresa fornecedora. 
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4.3 RECONHECIMENTO DA EMPRESA 

Nesta etapa deve ser realizada uma visita na empresa estudada, juntamente com o líder 

definido desta empresa, para conhecer os seus processos de fabricação, forma de gestão e os 

produtos que são fabricados para o cliente em questão. 

Esta etapa tem o objetivo de se ambientar com os processos, se familiarizar com o 

ambiente e as pessoas que trabalham no local, como técnicos, supervisores e gestores dos 

processos, pois são estes que vão permitir e realizar as atividades em conjunto para a 

implementação das ferramentas da Manufatura Enxuta. 

Nesta visita devem ser seguidos alguns passos:  

1. Realizar uma reunião inicial com os gestores para entendimento da fábrica como

um todo, seus projetos para o futuro, dificuldades que enfrentam atualmente e seus

anseios quanto ao projeto;

2. Conhecer os produtos que são fornecidos ao cliente desta cadeia produtiva;

3. Conhecer os supervisores e técnicos que estão ligados diretamente ao processo

produtivo dos produtos em questão e mostrar os objetivos do projeto;

4. Realizar uma caminhada rápida pela fábrica para conhecer os processos de

manufatura destes produtos e já visualizar as oportunidades possíveis de

implantação;

A interação com as pessoas responsáveis pelo processo produtivo dos produtos deve 

ser muito amigável, pois são estas que vão dar a abertura das informações da empresa, 

agilidade na execução do projeto, assim como dificuldades encontradas. 

Durante a mesma visita, já é iniciada a definição do fluxo de valor, apresentado no 

item 4.4. 
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4.4 DEFINIÇÃO DO FLUXO DE VALOR 

Juntamente com o reconhecimento da empresa, item 4.3, nesta mesma visita, 

começam a ser identificados os processos e fluxos dos produtos.  

Desta forma, deve ser definido junto com os responsáveis dos processos, o produto ou 

a família de produtos, para que seja realizado o mapeamento de fluxo de valor na próxima 

visita.  

É necessário enxergar os desperdícios nos processos durante a caminhada na fábrica 

para ajudar na definição do produto, sendo que este deve ser escolhido onde os desperdícios 

são mais visíveis. Esta escolha é muito importante, pois quando for realizado o mapeamento 

de fluxo de valor, será possível enxergar as potenciais ferramentas da Manufatura Enxuta para 

serem implementadas. 

4.5 MAPEAMENTO DO ESTADO ATUAL 

Após o treinamento realizado em conjunto com toda a cadeia produtiva sobre os 

conceitos, técnicas e ferramentas da Produção Enxuta, a empresa deve estar comprometida 

com a mentalidade enxuta e o produto definido conforme item 4.4, o próximo passo é realizar 

o mapeamento de fluxo de valor do estado atual.

Neste mapeamento, devem estar presentes os responsáveis pelos processos, 

acompanhando a realização do desenho a partir da expedição, onde pode ser visto o produto 

final pronto para envio ao cliente e assim voltando os processos até a chegada da matéria 

prima, além do fluxo de informações para gerenciamento de toda a produção. 
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O desenho do mapa do estado atual deve ser entendido por estes responsáveis, pois são 

estes que detêm grande parte do conhecimento em relação aos problemas enfrentados, 

possíveis soluções, entre outros, onde serão discutidos no item abaixo. 

4.6 IDENTIFICAÇÃO DAS MÉTRICAS 

Uma forma simples de demonstrar dados de esforços de implementação e de guiar as 

melhorias é a criação de métricas. Estas, mostram de forma clara o impacto das melhorias e 

ainda motivam as pessoas a continuarem nos processos de melhoria. 

Após a realização do mapa do estado atual, já pode-se observar algumas métricas do 

fluxo de processos, e quando realizados a melhoria contínua e a eliminação de desperdícios, 

estas métricas seriam atualizadas e assim provadas a eficácia da implantação. 

Para isto, é necessário a identificação destas métricas, padronizando a forma de 

medição das mesmas e serem simples de se coletar. Estas métricas devem ser de fácil 

visualização e até gráficos podem ser usados. 

Como exemplo de métrica, tem-se: 

 Tempo de processo;

 Estoque;

 Lead time;

 Refugo;

 Produtividade;

 Tempo de troca de ferramenta.
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4.7 MAPEAMENTO DO ESTADO FUTURO 

Com o desenho do mapa do estado atual e todos os envolvidos estarem engajados do 

quão importante é identificar uma melhoria e o impacto de sua implementação, além do 

entendimento dos 7 desperdícios da Produção Enxuta, pode-se iniciar o estudo das 

proposições de melhorias. 

Neste momento, é importante ter os objetivos do projeto e as métricas definidas, desta 

forma pode-se analisar o mapa do estado atual e identificar os principais problemas pelo 

desenho. Nesta etapa deve-se pensar nos conceitos utilizados na Manufatura Enxuta, como 

por exemplo, a produção puxada. 

O mapa do estado futuro deve ser discutido pela equipe envolvida, onde poderão 

surgir melhorias nesta discussão, já que o propósito é a melhoria contínua, situação que 

começa a ser apresentada no item 4.8. 

4.8 PRÉ KAIZEN 

Após a definição do mapa do estado futuro proposto no item 4.7, surge a etapa de 

definição e criação de um plano de implementação das melhorias apresentadas. Nesta etapa 

são identificados os focos mais importantes para a mudança. 

Este plano de implementação deve gerar apenas as mudanças de maior impacto e que 

podem ser realizadas durante uma semana, que representa a Semana Kaizen. Para as outras 

melhorias identificadas, deve ser traçado um plano de ação a ser realizado futuramente. A 

equipe participante do Kaizen deve ser de áreas diferentes da empresa, e ainda tanto 

operacional quanto de apoio. Esta equipe deve ter o mínimo de pessoas para garantir a 
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discussão de melhorias, conforme o tamanho da empresa, ao mesmo tempo não pode 

extrapolar para que não haja tumulto na colocação das ideias.  

O plano de melhorias para a Semana Kaizen pode ser dividido em algumas etapas, 

sendo elas: 

 Definição do(s) setor(es) para implementação das melhorias e seus objetivos; 

 Escolha dos integrantes da equipe Kaizen; 

 Coleta de informações do setor (tempo de ciclo, tempo de troca, número de 

operadores, etc.); 

 Inserção das métricas definidas; 

 Definição de parada de linha para a melhoria; 

 Reserva de recursos para a Semana Kaizen (sala, computador, projetor, quadro, 

etc.) 

Com todos os itens acima definidos e a equipe focada integralmente para realizar as 

melhorias, pode-se iniciar a Semana Kaizen, conforme item 4.9. 

 

4.9 SEMANA KAIZEN 

 

Após a definição do plano de ação conforme o item anterior, pode-se iniciar a Semana 

Kaizen com uma reunião de abertura que deve contemplar: 

 Apresentação inicial; 

 Apresentação da agenda da semana; 

 Apresentação da equipe; 

 Apresentação do problema; 

 Apresentação dos objetivos. 
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Aconselha-se que nesta reunião esteja presente um representante da alta administração, 

para que o projeto tenha força e seja executado com a melhor eficiência e eficácia para atingir 

os objetivos. 

Neste primeiro dia, após a apresentação, o líder da equipe, o qual foi escolhido no 

início do projeto e tem o domínio dos conceitos da Manufatura Enxuta, realiza um 

treinamento básico sobre estes conceitos, a fim de nivelar o conhecimento entre todos da 

equipe. As regras básicas desta equipe, conforme destaca Reali (2006), são: 

 Manter a mente aberta para mudanças; 

 Manter a atitude positiva; 

 Jamais sair calado ou em desacordo; 

 Criar um ambiente sem busca de culpados; 

 Praticar o respeito mútuo; 

 Não desprezar contribuições: não existem perguntas irrelevantes. 

Em seguida, é apresentado à equipe a programação da semana, o qual será detalhado 

passo a passo a seguir. No primeiro dia, conforme já exposto, é apresentado o projeto e 

realizado o treinamento conceitual de Produção Enxuta, além disso deve ser definido as metas 

deste projeto, de acordo com as métricas já definidas anteriormente, sendo que essas devem 

ser arrojadas para exigir o maior empenho dos integrantes. 

Para o segundo dia, sugere-se a análise dos processos atuais, juntamente com todos os 

dados já levantados no Pré Kaizen, neste momento pode-se realizar a discussão das melhorias 

a serem realizadas, usando sempre os princípios da Manufatura Enxuta. Nesta etapa é 

importante o registro fotográfico do setor escolhido, já que o mesmo passará por mudanças e 

é importante manter o histórico destas. 

No terceiro dia, as melhorias a serem implantadas já devem estar aprovadas e 

acordadas com todos os integrantes, a partir de então é necessário realizar as mudanças físicas 



 52

do setor, assim como ferramentas, instalações e demais componentes, ou seja, a implantação 

das ações. Juntamente com a mudança, sugere-se a orientação ou até mesmo o treinamento 

aos operadores. 

No quarto dia, os equipamentos já devem estar nos seus devidos lugares, se não, 

continuam-se a implantação das ações. Após realizar esta atividade, vem o momento de 

retomar a produção, sempre realizando o acompanhamento, a fim de verificar e corrigir 

qualquer anomalia e então padronizar as novas atividades. Neste dia também é necessário 

criar os novos POP´s e a gestão visual para visualizar o cumprimento das métricas. 

Para o quinto dia, realiza-se os últimos ajustes e detalhes da implantação que se faz 

necessário e o acompanhamento junto aos operadores. Finalizado as mudanças, deve ser 

realizado um encerramento da Semana Kaizen, esta com uma apresentação detalhando todos 

os acontecimentos do kaizen. Ao final da apresentação, todos os convidados devem realizar a 

visita ao setor para verificar as mudanças realizadas e assim celebrar o sucesso obtido. 

Sugere-se a participação da alta administração e operadores do setor. 

Concluída a Semana Kaizen, ainda é necessário criar um plano de ação com as 

melhorias que devem ainda ser implementadas nos próximos dias e acompanhar a produção, 

que pode ser realizado por um dos integrantes da equipe, esta pessoa deve registrar todos os 

dados, para que então seja discutido no próximo encontro, que será abordado no Pós Kaizen, 

item 4.10.  

 

4.10 PÓS KAIZEN 

 

Após o encerramento da Semana Kaizen e passados pelo menos 15 dias, já é possível 

reunir novamente os integrantes para que estes verifiquem o possível refinamento das 

melhorias, cumprimento das metas estabelecidas e acompanhamento das ações 
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implementadas conforme plano de ação. Isto faz-se necessário, pois o esforço aplicado na 

mudança pode ser parcialmente perdido, já que as pessoas voltam a sua rotina de atividades e 

acabam esquecendo a ideia da melhoria contínua. 

Nesta etapa, é preciso avaliar o fluxo conforme as métricas e também analisar o 

desempenho destas. Caso seja necessário fazer uma reavaliação e um acompanhamento de 

mais ações a serem implementas, então pode ser feito um encontro mensal com estes 

participantes, ou somente uma pessoa designada para este Kaizen. 

Com a realização deste kaizen e conhecimento obtido da equipe, estas pessoas já 

podem visualizar novos setores ou processos que precisam de uma intervenção pelo método 

de kaizen, disseminando a cultura para o restante da fábrica. 

Feito o fechamento do Pós Kaizen desta empresa e de todas as outras participantes da 

cadeia produtiva em questão, pode-se seguir para a apresentação do projeto de toda a cadeia 

produtiva, detalhada na sequência do texto. 

  

4.11 APRESENTAÇÃO DO PROJETO (TODA A CADEIA PRODUTIVA) 

 

Com a conclusão de todos os trabalhos de kaizen realizados nas empresas da cadeia 

produtiva, chega o momento de compartilhar as experiências vividas, enfatizando os bons 

momentos e resultados, bem como as possíveis dificuldades enfrentadas. 

É recomendado que todas as empresas participantes se reúnam em um auditório, para 

que os fornecedores apresentem o que foi realizado na Semana Kaizen, podendo ser a mesma 

apresentação realizada internamente para a diretoria, apenas acrescentando novas informações 

coletadas no Pós Kaizen. A empresa cliente também deve realizar uma apresentação 

mostrando as mudanças ocorridas e ganhos obtidos. 
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Este momento é fundamental para a troca de experiências e oportunidade de incentivar 

as empresas para continuarem a implementar a Manufatura Enxuta, já que na maioria das 

apresentações são demonstrados ganhos expressivos. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A partir do objetivo deste trabalho: integrar o primeiro elo da cadeia de fornecimento, 

pela elaboração de um método de implantação da Manufatura Enxuta, buscou-se a melhor 

forma de criar o método seguindo os passos: 

 Foi realizado a busca pela literatura da Manufatura Enxuta, verificando as 

principais ferramentas que são implementadas nas empresas, os conceitos e 

princípios do pensamento enxuto para garantir que a melhor utilização da 

abordagem; 

 Na sequência, foi realizado um estudo de caso através da implantação de 

ferramentas da Manufatura Enxuta em sete fornecedores de uma empresa de 

grande porte que já possui esta abordagem implementada em seu processo, 

seguindo três grandes passos: treinamento, mapeamento de fluxo e valor e semana 

kaizen. Este estudo de caso serviu como base para verificação da melhor forma de 

implantação e garantia de resultados positivos. Mesmo com empresas de portes 

distintos, foi possível a aplicação pelo fato de realizar o treinamento integrado, 

dividindo experiências e contribuindo para o amadurecimento do pensamento 

enxuto. Também mostrou que é necessário a mudança de cultura das pessoas, 

pelos treinamentos realizados e aplicação prática, além da aceitação da alta direção 

em realizar este trabalho; 

 Em seguida foi criado o método de implantação da Manufatura Enxuta, utilizando 

como base o Capítulo 2, com a revisão da literatura, e o Capítulo 3, pela referência 

do estudo de caso. Desta forma, foi definido um roteiro de implantação para servir 

como base na implementação na cadeia de fornecimento. 
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A dificuldade para o desenvolvimento desta pesquisa foi em encontrar casos de 

implantação da Manufatura Enxuta em um conjunto de empresas em um mesmo período. Por 

outro lado, o estudo de caso apresentado no Capítulo 3 conseguiu demonstrar o potencial 

deste formato de implantação. 

Ao fim do trabalho, fica claro que a implantação da Manufatura Enxuta pelo método 

criado é capaz de proporcionar ganhos de qualidade, redução de estoques, flexibilidade, 

redução de lead time, entre outros, quando se tem uma empresa de grande porte com esta 

abordagem implementada e com fornecedores dispostos a enfrentar esta mudança de cultura e 

a criação de uma produção enxuta, gerando uma cadeia de fornecimento nivelada. 

Quanto à abrangência, este método visa auxiliar o processo de implantação ao 

primeiro elo da cadeia de fornecimento, ou seja, por um conjunto de empresas fornecedoras 

ligadas diretamente a um cliente relacionado a processos industriais e que tenham sua 

localização próxima ou na mesma cidade. 

Pelo tema desenvolvido nesta dissertação, percebe-se que são muitos aspectos e 

bastante amplo, portanto ficam as seguintes sugestões para continuidade do trabalho: 

 Aplicar este método de implantação nas empresas fornecedoras ligadas à uma 

organização manufatureira que tenha a Manufatura Enxuta implementada para 

constatar a eficácia do mesmo; 

 Adaptar o método para aplicação em outras áreas da empresa, como no 

desenvolvimento de novos produtos; e 

 Ampliar o escopo do método com o desdobramento da cadeia de fornecimento 

para mais elos de ligação. 
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Defesa em 24/09/2014. Publicada em 2014. 
11. RESUMO: 

 

O presente projeto de pesquisa propõe um método de apoio para implantação de ferramentas da 

Manufatura Enxuta à cadeia produtiva ligada diretamente à uma empresa que já possua esta abordagem 

implementada. Este trabalho mostra a sequência de implantação das ferramentas, garantindo a 

sustentação do elo entre fornecedor e cliente para uma produção enxuta. Este método foi desenvolvido a 

partir de um estudo de caso onde uma empresa de grande porte do setor de construção civil, esta já 

possuindo a Manufatura Enxuta, porém seus fornecedores não garantiam a entrega de material dentro do 

ritmo necessário, desta forma a empresa de grande porte teve a necessidade de ampliar os conceitos desta 

abordagem aos seus fornecedores com a mudança de cultura, práticas de gestão e implantação de 

ferramentas. O estudo consistiu no treinamento de pessoas, análise da produção do fornecedor, requisitos 

do cliente e aplicação de ferramentas da Manufatura Enxuta, onde os resultados obtidos comprovaram 

sua eficácia e garantiram a sustentabilidade em manter a cadeia produtiva enxuta. 
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