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RESUMO 

 

No século XXI, o cenário de competitividade criado faz com que as empresas busquem 

constantemente a diferenciação através de aumento da produtividade, redução de custos, 

melhoria de qualidade, maior agilidade dos processos, redução ou eliminação de desperdícios 

e questões diretamente ligadas à melhoria contínua de seus processos. É nesse contexto que 

surge o conceito de Lean Manufacturing, criada pelo executivo da Toyota, Taiichi Ohno. Ele 

resultou no pensamento enxuto, que visa alinhar em seqüência ações que criam valor, realizar 

atividades ininterruptas e de forma eficaz para poder oferecer aos clientes o que eles querem 

no tempo certo. Esta filosofia torna-se ainda mais poderosa se aplicada a pequenas empresas 

que possuem pouca padronização e profissionalização dos processos. O projeto identificou 

como a filosofia Lean, através de seus princípios e ferramentas, é aplicável em uma 

madeireira de pequeno porte localizada em Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro. Teve 

como objetivo a apresentação de uma solução de baixo custo, fácil implementação e que 

causasse um impacto positivo para a empresa. Primeiramente, foi feito um estudo para o 

mapeamento dos processos produtivos da empresa e entendimento de funcionamento do 

negócio. Após o mapeamento dos processos, foram coletados os dados e medições para 

analisar os principais desperdícios na produção. Com os problemas levantados foi feita uma 

priorização e identificada a área crítica, desorganização dos estoques, para a implementação 

da proposta de melhoria. Esta utilizou os princípios e uma ferramenta base da filosofia Lean, 

o 5S, para a organização do ambiente de trabalho. Foi proposto um modelo de reorganziação 

do estoque através de uma estante que permitiu a redução do tempo de processo e do risco de 

acidentes, simplificação do fluxo de trabalho e diminuição dos desperdícios. Por fim, o 

estudo apontou ser possível utilizar os princípios do Lean Manufacturing para pequenas 

empresas, demonstrando um potencial de redução de desperdícios e custos. 

 
 
 
 
Palavras-chave: Lean Manufacturing, 5S, Pequena empresa, Setor madeireiro. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

In the 21st century, the competitiveness scenario pushes companies to be constantly seeking 

differentiation through production increase, cost reduction, quality improvement, agility of 

processes, reduction or elimination of waste and continuous improvement of their processes. 

It is in this context that the concept of Lean Manufacturing emerges, created by Toyota 

executive Taiichi Ohno, which resulted in the lean thought, that aims to align actions that 

create value, carry out uninterrupted and effective activities in order to offer customers 

exactly what they want and in the time that they want. This philosophy becomes even more 

powerful if applied to small companies that have little process standardization and 

professionalization. The project aims to identify how the Lean philosophy, through its 

principles and tools, could be applicable in a small logging company located in Botafogo, in 

the city of Rio de Janeiro. The main objective of the work was to present a solution of low 

cost, easy implementation and that had a positive impact for the company.First of all, a study 

to map the company's production processes and to understand the business was done. After 

mapping the processes, the data and measurements were collected to analyze the main wastes 

of production. With the problems raised, a prioritization was made and the critical area for the 

improvement proposal implementation was identified. The presented improvement proposal 

was based on the principles and a basic tool of the Lean philosophy, the 5S, for the 

organization of the work environment. It was proposed a reorganization model for the 

inventory by a shelf that allowed the reduction of process time and the risk of accidents, 

simplification of the workflow and waste reduction. Finally, the study pointed out that it is 

possible to use the principles of Lean Manufacturing for small companies, demonstrating the 

potential of reducing waste and costs. 

 

Keywords: Lean Manufacturing, 5S, Small company, Wood industry. 
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1 O PROBLEMA 

 

 

 

1.1 Introdução 

 

O cenário contemporâneo de desenvolvimento tecnológico criou um nível de 

competitividade no mercado que ultrapassa fronteiras e exige que as organizações se 

desenvolvam internamente de modo a se manterem vivas no mercado. Os consumidores 

atualmente não se preocupam apenas com o preço, mas também com produtos e serviços 

personalizados de acordo com suas necessidades específicas, com uma melhor qualidade e 

com uma entrega mais rápida, tudo isso aliado a um baixo custo. Para se enquadrar a essa 

conjuntura é importante que seja realizada uma revisão de todos os processos de modo a 

identificar pontos de melhorias e desenvolvimento (HANDFIELD et al., 2011).  

A gestão adequada dos processos é a essência para melhorar a economia não apenas 

de uma organização, mas do padrão econômico em geral, como explica Ballou (2006). Essa 

ideia é corroborada por Handfield et al.(2011), que acrescenta à discussão como objetivos da 

empresa o fato de conseguir entregar o produto ou serviço certo, no tempo e local desejados, 

com a qualidade esperada e com um preço competitivo. Para que as organizações consigam se 

adequar à realidade atual, é necessário que analisem toda a sua cadeia de fornecimento e seus 

processos internos de modo a identificar pontos de criação de valor e redução de custos. 

As empresas no cenário atual estão constantemente em busca de aumento da 

produtividade, redução de custos, melhoria de qualidade, maior agilidade dos processos, 

redução ou eliminação de desperdícios e questões diretamente ligadas à melhoria contínua de 

seus processos. Estes pontos são percebidos pelos consumidores finais por meio de produtos 

mais baratos, com melhor qualidade, menores tempos de fabricação e entrega, com maior 

variedade de produtos, serviços com preços reduzidos, mais eficientes e eficazes. 

É nesse contexto de busca por maior competitividade e redução de custos que surge o 

conceito de Lean Manufacturing, criado pelo executivo da Toyota, Taiichi Ohno. O principal 

diferencial deste conceito é, como definido por Manrodt, Vitasek e Thompson (2008), que a 

filosofia busca a redução dos custos e desperdícios de forma eficiente e eficaz, puxados pelas 

necessidades dos clientes finais, além de busca enxugar a cadeia de modo a maximizar o valor 

agregado de cada atividade. 



 16 

O Lean Manufacturing foi originado no Sistema Toyota de produção, Just in Time, 

após a Segunda Guerra Mundial, sendo primeiramente aplicado na manufatura e chão de 

fábrica e posteriormente adequado às dimensões de negócios das organizações, resultando no 

pensamento enxuto. Esse é um pensamento operacional ou um sistema de negócios, que visa 

alinhar em seqüência ações que criam valor, além de realizar atividades ininterruptas de forma 

eficaz objetivando oferecer aos clientes o que eles querem no tempo certo. O sistema de 

produção da filosofia busca uma produção puxada pelo cliente final, o que traz mais 

assertividade aos produtos e serviços (BARRETO, LOPES e AKABANE, 2009) 

Objetivando o melhor entendimento do conceito apresentado, é necessário entender a 

filosofia Lean em sua essência, que segundo definido por Womack e Jones (2003) é a 

filosofia de desperdícios zero e exaltação dos valores das atividades, basicamente trata-se de 

uma forma de realizar as atividades mais eficientemente e utilizando menos recursos, tais 

como tempo, espaço, trabalho humano e equipamentos. Corroborando com a definição, 

Ghinato (1995) ainda define que para conduzir um processo de aplicação da filosofia é 

necessário uma avaliação sistêmica do processo, tendo como fundação básica a eliminação 

completa das perdas através de duas bases principais de sustentação, o Just-in-Time e a 

automação. 

Na essência da filosofia Lean está a busca incessante pela redução dos desperdícios, 

que, conforme classificados por Taiichi Ohno, são sete principais: Defeitos nos produtos, 

excesso de produção, movimento desnecessário de pessoas, processamento desnecessário, 

estoques desnecessários, transporte desnecessário de mercadoria e esperas. Essa redução dos 

desperdícios gera diversos benefícios para a empresa como aumento da flexibilidade, da 

qualidade, da segurança e, principalmente, redução de custos (WERKEMA, 2011) 

Com o objetivo de manterem-se competitivas, dado o cenário econômico atual, as 

organizações devem adotar a filosofia Lean à suas atividades e processos. Transformando o 

que foi dito em números, conforme pesquisa realizada por Manrodt, Vitasek e Thompson 

(2008), a aplicação da filosofia transformou o giro de estoque das companhias pesquisadas de 

10,3% em 2005 para 15,2% em 2008, após a aplicação do conceito. Essa diferença de 

percentual significa dizer que uma empresa que possui um custo de mercadorias vendidas 

(CMV) de $100 milhões anuais, passou de $9.708.700 carregados em estoque para 

$6.578.900, ou seja, a aplicação da filosofia gerou uma redução de mais de $3 milhões. Essa 

redução trata-se apenas do custo do estoque, mas se forem considerados toda a operação 
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logística e os custos que são necessários com um volume de estoque maior, esse número 

aumentará ainda mais. Um segundo trabalho mais recente sobre a aplicação da filosofia Lean 

aponta que a mesma pode reduzir o lead time em 10 a 40%, os estoques em 10 a 30% e os 

custos de 10 a 25%  (KOVAC, 2013). 

A filosofia Lean é uma filosofia muito poderosa quando aplicada a pequenas 

empresas. Segundo Pires et al. (2012), ela pode trazer benefícios como ganhos produtivos, 

redução de custos de fabricação, aumento do faturamento, aumento da produtividade, 

melhoria do relacionamento com os clientes, controle dos custos, redução do lead time e 

redução de estoques. Além disso, com a aplicação da filosofia é possível atingir um maior 

nível de profissionalização dos processos internos, além de uma maior padronização do 

trabalho. 

 

1.2 Formulação Da Situação Problema 

 

O cenário atual vivido pela economia brasileira é o principal fator para o declínio 

financeiro das empresas, mais especificamente as pequenas empresas que possuem recursos 

escassos e que devem ser direcionados apenas ao que gera lucro para a empresa. Essa situação 

gera grandes oscilações de vendas, já que os custos de produção se alteram e também diminui 

o poder de compra dos clientes, trazendo ritmos diferentes para o processo. Por esse motivo 

que as empresas de pequeno porte precisam reduzir ao máximo seus desperdícios e buscar 

ações que agregem o máximo de valor para o cliente final (SCANNAPIECO e COLETTA, 

2015). 

As madeireiras estão inseridas dentro do setor mobiliário, pois são os fornecedores 

para as indústrias deste setor. O Setor madeireiro, segundo pesquisa da  DEPEC - 

BRADESCO (2016), possui como matérias-primas básicas a madeira e os metais. Em se 

tratando do mundo, o setor é intensivo em mão-de-obra qualificada, contudo, no Brasil há 

grande deficiência de mão-de-obra qualificada. A pesquisa aponta que o setor representa 1,9% 

de participação na indústria e 3,3% de participação no emprego industrial e que as regiões sul 

e sudeste concentram 80% do número de estabelecimentos, 83% dos empregados e 73% do 

faturamento na indústria de móveis. 
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Ainda segundo a pesquisa, o setor possui as características de que a maioria das 

empresas atuantes é de pequeno porte e de gestão familiar, o que dificulta a adoção de 

técnicas modernas de administração e controle. Além disso, há muitas empresas informais, 

como as marcenarias e madeireiras. O setor é altamente dependente do emprego, nível de 

renda da população, nível de atividade econômica, expansão da construção civil (demanda de 

móveis de escritório e residenciais), taxas de juros e condições creditícias. O estudo ainda 

ressalta que, no Brasil, a troca de móveis é baixa quando comparamos com outros locais (nos 

Estados Unidos a troca de móveis muitas vezes é feita todo ano). 

A filosofia Lean pode parecer um sistema complicado para o pequeno empresário, 

mas no dia a dia a preocupação com a busca do desperdício zero deverá estar sempre presente. 

Verificar se os estoques estão altos, se ocorrem muitas paradas desnecessárias, se o fluxo de 

sua produção está coerente e se o pessoal está treinado e qualificado são práticas da produção 

enxuta que precisam estar presentes na cabeça dos gestores. A análise crítica do processo de 

produção e a gradativa implantação das etapas da filosofia certamente trarão benefícios que 

serão evidentes e construirão uma base sólida e sustentável necessária para o crescimento 

(BARDAL, MALTACA e MICHELASSE 2010). 

As empresas de característica de gestão familiar podem ocorrer de várias formas e 

podem ser passadas de geração a geração. Um dos principais problemas que acontecem é que 

os interesses pessoais acabam inibindo os empresariais, o que torna a tomada de decisão bem 

diferente de grandes empresas. Tais interesses podem entrar em conflito, já que nem sempre o 

familiar traz benefícios ao empresarial e vice-versa. A implementação de uma nova cultura 

em uma gestão familiar só é possível desde que todos vejam que a mesma realmente funciona 

e concordem em segui-la (SCANNAPIECO e COLETTA, 2015). 

Tendo em vista o cenário econômico do setor madeireiro e as características 

principais desse setor, a filosofia Lean possui um grande potencial de implementação no que 

tange à melhoria dos processos, redução dos desperdícios, diminuição dos estoques, 

padronização de processos e automatização. O fato de a empresa estudada ser de pequeno 

porte e de gestão familiar, justifica ainda mais a aplicação da filosofia. Portanto, o problema a 

ser estudado é como a filosofia Lean poderá auxiliar uma madereira frente à competitividade 

e dificuldades enfrentadas no mercado brasileiro atual. 
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1.3 Objetivo Da Pesquisa 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a aplicação da filosofia Lean em uma 

pequena empresa, mapeando os processos, identificando problemas e utilizando as 

ferramentas para propor uma oportunidade de melhoria. Para tal, será feito um estudo de caso 

em uma madeireira de pequeno porte. 

1.3.2  Objetivos Específicos 

a. Levantar na literatura o conceito e definições da filosofia Lean; 

b. Estudar as melhores práticas e ferramentas para a aplicação da filosofia de 

Lean; 

c. Analisar como a filosofia Lean pode ser aplicada à realidade de uma pequena 

empresa do setor madeireiro; 

d. Estruturar uma proposta para a aplicação da filosofia Lean para a melhoria da 

eficiência produtiva na empresa estudada. 

 

1.4 Questões Da Pesquisa 

   

Dados os objetivos traçados para esta pesquisa, o estudo irá procurar reponder às 

seguintes questões principais: 

• Como a filosofia Lean pode ser aplicada a uma empresa de pequeno porte? 

• Quais ferramentas da filosofia Lean podem ser utilizadas para se obter 

melhorias no processo de uma pequena empresa? 

• Quais os principais benefícios que o conceito de Lean Manufacturing irá gerar 

para a empresa? 

 

1.5 Delimitações Do Estudo 

 

Este projeto busca conceituar a definição, metodologias e ferramentas propostas pela 

filosofia Lean. Além disso, procura definir como a filosofia da manufatura enxuta pode ser 

aplicada a uma pequena empresa do setor madeireiro. É importante ressaltar que no Estudo de 

Caso será aplicada a filosofia lean para a melhoria dos processos da empresa, porém será feita 
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apenas uma proposta de melhoria e uma apresentação de seus benefícios. A aplicação ficará a 

critério dos gestores da empresa após a apresentação do projeto e de seus pontos positivos. 

1.6 Importância Do Estudo 

 

Em primeiro lugar, por conta de ser um estudo aplicado, serve como base para o uso 

de companhias que estejam inseridas no cenário econômico atual da competitividade. Nesse 

contexto, quanto menos recursos elas utilizarem em seus processos, sem perder sua 

produtividade, eficiência e eficácia, melhores serão os resultados das mesmas. Para que 

consigam atingir esses objetivos, devem rever e mapear todos os seus processos de produção e 

sua cadeia de suprimentos, para identificar alguns pontos de melhoria. 

Segundo definido por Porter (1985), qualquer companhia que pretenda atingir 

vantagem competitiva deve analisar toda a sua cadeia de valor como ferrramenta básica para 

tal. Nessa análise, é possível identificar todas as atividades que geram valor para a companhia. 

Além disso, é preciso que a empresa analise todo seu processo de produção para identificar 

fontes de desperdícios. 

É nesse contexto de análise do processo produtivo, com a ferramenta da análise da 

cadeia de valor, que surge o conceito da Lean Manufacturing para enxugar ao máximo a 

cadeia e conseguir maximizar cada atividade. Um dos princípios básicos dessa cadeia é o de 

buscar obter zero defeito, produção estável e redução do tempo de ciclo (HANDFIELD et al., 

2011). 

Para as empresas que buscam a implementação da filosofia Lean, os benefícios mais 

claros que ela traz são melhoria da percepção de qualidade para o cliente final, aumento da 

flexibilidade de produção, diminuição dos custos e das exigências de trabalho, o que gera um 

aumento da motivação dos trabalhadores. Além disso, a filosofia possui como a base principal 

a redução dos desperdícios ao longo de toda a cadeia produtiva e podendo se estender a toda a 

cadeia de suprimentos (WERKEMA, 2011). 

Já no meio acadêmico, essa pesquisa servirá de base para estudantes e profissionais 

que pretendam se especializar no assunto de Lean Manufacturing, fato que se torna um 

diferencial no mercado de trabalho, dado as diversas aplicabilidades do tema. Além disso, o 

conceito da área do conhecimento da Filosofia Lean e é importante e fundamental para a 

formação de qualquer profissional principalmente da área de gestão. 
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1.7 Organização Do Estudo 

 

Objetivando-se a apresentação acerca do estudo realizado e os principais pontos 

abordados em cada parte do trabalho, este projeto está dividido da seguinte forma: 

No capítulo I foi feita uma breve introdução a respeito do que será tratado no estudo, 

inciando-se com algumas considerações iniciais acerca do tema e algumas definições a 

respeito do mesmo, a formulação do principal problema a ser tratado, além do apontamento 

de alguns dos objetivos principais que a pesquisa pretende atingir. Ainda, apresentou as 

delimitações do estudo, a importância do mesmo e algumas questões que serão respondidas ao 

longo do projeto. 

No Capítulo II será apresentada uma revisão de literatura com o objetivo de 

fundamentar os conceitos a serem apresentados no restante do trabalho, além de definir 

algumas das técnicas e ferramentas acerca do mesmo. 

O Capítulo III apresentará a metodologia de pesquisa utilizada no estudo, 

explicitando-se as etapas seguidas para se atingir os objetivos principais da pesquisa. 

O Capítulo IV irá tratar da aplicação da filosofia Lean em uma pequena empresa do 

setor madeireiro, para elaborar uma estratégia de implementação da filosofia à companhia, 

objetivando atingir alguns benefícios que tragam uma vantagem competitiva. 

Por fim, o Capítulo V indicará as principais conclusões encontradas com a realização 

do estudo, se comprometendo a responder todas as questões definidas pela pesquisa. Em um 

último momento, são apresentadas as referências bibliográficas utilizadas para dar o 

embasamento teórico de todo o estudo. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 A Filosofia Lean 

 

Após a primeira Guerra mundial, a filosofia de produção em massa e os princípios da 

administração científica, criados por Frederick W. Taylor, tomaram conta do mundo da 

manufatura. A escola de Taylor possuía como características principais: o foco nas tarefas; o 

estudo dos tempos e movimentos, objetivando a padronização dos mesmos; o objetivo de 

aumentar a produtividade através do aumento da eficiência operacional; o foco na produção 

em massa com alto grau de padronização; a visão dos trabalhadores como meramente peças 

de uma máquina maior que era a fábrica; e o aumento do salário diretamente proporcional à 

produção. Foi nessa época que Henry Ford e a General Motors dominaram o mercado e 

fizeram com que os Estados Unidos dominasse a economia global (TAYLOR, 2012). 

Foi a partir da segunda guerra mundial que Eiji Toyoda e Taiichi Ohno realizaram 

estudos na Toyota Motor Company e surgiram com o conceito de produção enxuta. O cenário 

econômico da época era tal que as indústrias automobilísticas japonesas encontravam-se 

muito defasadas das indústrias norte americanas, em se tratando de produtividade industrial. 

As indústrias japonesas não possuíam as mesmas características das norte-americanas, 

portanto a filosofia da produção em massa não se adaptou muito bem à realidade japonesa. A 

guerra havia devastado a economia local e o mercado internacional de veículos motorizados 

era altamente competitivo, o que piorava a situação do Japão (WOMACK, JONES e ROOS, 

1990). 

O conceito de Lean Manufacturing se baseia principalmente na palavra japonesa 

Muda, que significa desperdício, o que pode ser definido como qualquer atividade humana 

que utiliza/consome recursos, porém não gera valor. O trabalho de Taiichi Ohno e Eiji Toyoda 

foi o de buscar incessantemente as atividades e processos que eram classificados como 

desperdícios e eliminá-los ou redesenhá-los. O pensamento predominante era o de fornecer 

uma maneira de converter desperdícios em valor. Em resumo, a filosofia Lean, pode ser 

definida como uma maneira de fazer mais e mais com menos e menos, menos esforço 

humano, menos equipamento, menos tempo e menos espaço, enquanto se aproxima cada vez 

mais das necessidades reais dos clientes (WOMACK e JONES, 2003). 
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De acordo com Werkema (2011), a filosofia da produção enxuta identifica sete 

principais tipos de desperdício, como descrito por Taiihi Ohno em seu trabalho: defeitos (nos 

produtos), excesso de produção de mercadorias desnecessárias, estoques de mercadorias à 

espera de processamento ou consumo, processamento desnecessário, movimento 

desnecessário (de pessoas), transporte desnecessário (de mercadorias), espera tanto de 

funcionários quanto de produtos para serem processados e projeto de produtos ou serviços que 

não atendem às necessidades do cliente. O melhor remédio para os desperdícios é justamente 

a filosofia Lean, que, segundo Womack, Jones e Roos (1990), almeja sempre a perfeição, 

continuamente buscando por zero defeitos, estoque zero e variedade de produtos finais. 

2.1.1 Ferramentas e Princípios Lean 

 

Toyota reconhece dentro de sua filosofia que existem três tipos básicos de 

desperdício, que são: 

• Muda – Esse é o tipo de desperdício em que são usados recursos importantes 

em atividades que não agregam valor algum para o consumidor final, como 

tempo, mão-de-obra e matérias-primas (WERKEMA, 2011); 

• Muri – Esse é o desperdício em que há sobrecarga de funções em 

equipamentos, ferramentas ou pessoas além da capacidade. Isso causa um 

estresse desnecessário nos recursos, o que reduz a habilidade do recurso de 

manter uma boa performance. Exitem três principais tipos de Muri: Layout 

mal organizado da fábrica; Falta de padronização do trabalho (5S); e Mura, 

desbalanceamento da produção (PIEŃKOWSKI, 2014); 

• Mura – É o tipo de desperdício onde há desbalanceamento da produção, ou 

muita variação na produção. Esse tipo de desperdício se dá, normalmente, 

onde há produção por lotes, pois há o conceito de maximização da utilização 

dos recursos e minimização dos custos unitários. No entanto, isso cria um 

problema de falta de flexibilidade frente a mudanças repentinas nos padrões 

de mercado e consumo (PIEŃKOWSKI, 2014). 

Neste estudo focaremos principalmente no Muda, devido à sua maior aplicabilidade 

no estudo de caso em questão. A seção a seguir mostra os principais Muda existentes. 
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2.1.1.1 Os 7 Desperdícios (Muda) 

  

A filosofia Lean possui como princípio básico a eliminação dos desperdícios e eles 

foram primeiramente identificados por Ohno (1988) e posteriormente reportados por Womack 

e Jones (2003), que são: 

• Excesso de produção - São causados quando a operação deveria ter cessado, 

mas continuou. Isto gera um excesso de produtos, o que tem como 

consequência um aumento do estoque. Para a filosofia Lean, o estoque deve ser 

zerado, a produção deve ser Just-in-time. 

• Espera - Muitas vezes são representados com a formação de fila e ocorrem 

quando há períodos de inatividade em um processo posterior porque uma 

atividade anterior não foi entregue no tempo. Muitas vezes, processos ociosos 

são usados para atividades que não agregam valor ou resultam em 

superprodução; 

• Transporte desnecessário (de materiais) - Movimentação de materiais, como 

trabalhos em andamento (WIP) sendo transportados de uma operação para 

outra. Em geral, o transporte deve ser minimizado, pois acrescentar qualquer 

movimentação não agrega nenhum valor ao processo; 

• Movimento desnecessário (de pessoas) – São as etapas extras realizadas pelos 

funcionários e equipamentos para compensar um layout ineficiente, defeitos, 

reprocessamento, superprodução ou inventário em excesso. O movimento leva 

tempo e não agrega valor ao produto ou serviço; 

• Retrabalho ou processamento desnecessário – Operações extras causadas por 

alguma falha anterior no processo, armazenamento ou manuseio dos materiais; 

• Estoque - Todo estoque que não é usado imediatamente para atender as ordens 

dos clientes atuais é considerado desperdício. Todo tipo de estoque requer 

manuseio e espaço adicionais. Sua presença ainda pode aumentar 

significativamente o processamento extra; 
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• Defeitos nos produtos - Produtos acabados ou serviços que não estão em 

conformidade com a especificação ou expectativa do cliente, causando 

insatisfação do cliente. 

Além dos desperdícios apontados acima por Taiichi Ohno (1988), Womack e Jones 

(2003) ainda acrescentam à lista uma oitava categoria de desperdícios. Segundo os autores, o 

projeto de produtos ou serviços que não atendem às necessidades dos clientes, o que segundo 

Hicks (2007) é uma subutilização de suas ideias e insumos criativos para melhoras processos 

e práticas. 

 

2.1.1.2 O Just-In-Time (JIT)  

 

A filosofia do Just-in-Time (JIT) é uma filosofia japonesa, aplicada para as indústrias 

de manufatura, que possui como princípios entregar o produto certo na quantidade e qualidade 

desejadas pelos clientes, e no local e tempo corretos. A aplicação dessa filosofia está 

diretamente ligada a alguns benefícios, como a redução dos custos e desperdícios, aumento de 

produtividade e qualidade, além de melhorias na comunicação (KOOTANAEE, BABU e  

TALARI, 2013). 

O princípio chave do JIT é o de operações enxutas, que significa buscar a redução 

dos desperdícios de modo a desenvolver uma operação mais confiável, mais rápida e que 

produza produtos e serviços de maior qualidade e com baixos custos. Uma das principais 

fontes de redução de custos prevista pela filosofia são os estoques, que funcionam como uma 

forma de esconder os problemas encontrados em uma indústria (SLACK, CHAMBERS e 

JOHNSTON, 2009). 

Para a discussão acerca da redução de estoques, é necessário que sejam identificados 

os três tipos principais de estoques, que são: Estoques de matéria prima; Estoques de trabalho 

em progresso (WIP – Work-in-process); e Estoques de  produtos acabados. Cada um desses 

estoques possui uma função estratégica para empresa, os de matéria-prima são importantes 

para mitigar os riscos de ruptura de fornecimentos, devendo ser geridos tanto pelos 

fornecedores quanto pelos compradores. Já o estoque WIP, representa uma gestão interna da 

companhia e normalmente são fontes para a identificação de gargalos na produção. Por 

último, o estoque de produtos acabados tem a função estratégica de não deixar faltar o produto 
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para o cliente final e deve ser gerido internamente (DEMETER e GOLINI, 2014). 

Acrescentado à discussão, Ballou (2006) ainda define mais dois tipos de estoque que podem 

ser encontrados ao longo da cadeia de suprimentos, que são: Estoques de ferramentas de  

manutenção reparo e funcionamento; e Estoques de bens em trânsito. O primeiro se refere aos 

itens utilizados para dar suporte à produção, enquanto o segundo se refere ao estoque que está 

localizado ao longo da cadeia de distribuição. 

A Figura 1 ilustra como o nível de estoques mascara os problemas em uma fábrica. 

Nesta figura, o nível da água representa o volume de estoques em uma fábrica e as pedras 

representam os problemas de produtividade. Como se pode observar, se o nível de estoques 

está alto, os problemas não podem ser identificados, no entanto se o nível de estoques estiver 

baixo, como proposto pela filosofia JIT, os problemas ficarão aparentes e será possível 

trabalhar para resolvê-los. Esta analogia representa o conceito de estoque Zero abordado por 

Taichii Ohno e Eiji Toyoda (SLACK, CHAMBERS e JOHNSTON, 2009). 

 

Figura 1 – O nível de estoque mascara os problemas de produtividade. 

 Fonte: Slack, Chambers e Johnston (2009)  

 

Segundo Kootanaee, Babu e Talari (2013), o conceito JIT se diferencia do conceito 

tradicional de produção, pois utiliza a produção puxada ao invés de uma produção empurrada. 

A produção puxada significa que a produção em um estágio só irá iniciar quando o estágio 

seguinte sinalizar a necessidade. Desta forma, quem puxa inicialmente o sistema é o cliente 
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final. Este tipo de sistema de produção reduz drasticamente todos os níveis de estoques, uma 

vez que não mantém qualquer trabalho em andamento. 

Na obra de  Slack, Chambers e Johnston (2009) é feita uma comparação entre a 

abordagem tradicional de manufatura e o JIT. Pelo método tradicional, os elos da cadeia 

trabalham de maneira independente, gerando estoques intermediários (Figura 2).  No sistema 

de manufatura JIT, quase não há estoques intermediários, a produção é puxada e quando os 

produtos chegam, já são expedidos para a entrega (Figura 3). Dessa forma, caso algum 

problema ocorra, ele será facilmente percebido, devido ao tamanho reduzido dos estoques. 

 

Figura 2 - Estoques em uma cadeia de suprimentos tradicional 

Fonte: Adaptado de Handfield et al. (2011) 
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Figura 3 - Estoques em uma cadeia de suprimentos enxuta 

Fonte: Adaptado de Handfield et al. (2011) 

 

 

2.1.1.3 Mapeamento Do Fluxo De Valor 

 

Segundo Womack e Jones (2003) o ponto de partida para a mentalidade de produção 

enxuta é o valor. O Valor só pode ser definido pelo cliente, pois caso não o seja existe o risco 

de fornecer eficientemente para o cliente algo que ele não deseja efetivamente. Já a cadeia de 

valor, segundo Queiroz, Rentes e Araujo (2004) consiste em enxergar o todo em uma cadeia 

de produção e de suprimentos de uma organização. Segundo Womack e Jones (2003) existem 

três classificações de atividades em uma cadeia de valor: (1) as atividades que criam valor; (2) 

as atividades que não criam valor, porém são necessárias e não podem ser eliminadas; e (3) as 

atividades que não criam valor e que não são necessárias. As atividades da terceira 

classificação devem ser eliminadas imediatamente, pois são consideradas como desperdício. 

O fluxo de valor é o conjunto de todas as atividades realizadas pela empresa para 

projetar, produzir e entregar os produtos aos clientes. Esse fluxo é subdividido em três fluxos 

principais: o fluxo de materiais, que é composto pelo recebimento das matérias-primas pelos 

fornecedores até a entrega final para os clientes; a transformação das matérias-primas em 

produtos acabados, que consiste principalmente da etapa de produção; e o fluxo de 

informações, que apoiam e direcionam os dois fluxos anteriores (WERKEMA, 2011). 

Moreira e Fernandes (2001) definem que o mapeamento do fluxo de valor é uma 

ferramenta simples que consiste na representação dos fluxos de materiais, produção e de 
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serviços ao longo de toda a cadeia através de desenhos de ícones que representam os 

processos. Segundo Werkema (2011), essa ferramenta possui como benefícios: o 

entendimento do fluxo de valor de toda a organização; a identificação das etapas que agregam 

e que não agregam valor, além dos pontos de desperdícios; o impacto que cada processo e 

atividade exerce sobre o lead time final; e, por fim, a elaboração de um plano para utilização 

das ferramentas lean mais adequadas para a otimização do fluxo de valor. 

Visando a aplicação prática da ferramenta, são necessárias basicamente quatro 

etapas, conforme define Moreira e Fernandes (2001), que são: (1) Estabelecimento de uma 

família de produtos; (2) Desenhar o estado atual da empresa; (3) Desenhar o estado futuro da 

empresa, com a implementação de ferramentas Lean e eliminação dos desperdícios; e (4) 

elaboração de um plano de implementação com objetivos, metas e datas. A Figura 4 ilustra as 

etapas para a aplicação prática da ferramenta de mapeamento do fluxo de valor. 

 

Figura 4 – Etapas para o mapeamento do fluxo de valor 

Fonte: Queiroz, Rentes e Araujo (2004) 

 

A primeira etapa da ferramenta consiste em selecionar uma família de produtos, de 

acordo com os critérios de importância e valor para o consumidor, ou seja, selecionar os 

produtos mais estratégicos para a aplicação, sejam eles os mais vendidos, os mais caros ou 

algum outro critério para seleção. Essa seleção se deve ao fato de que se fosse aplicar em 

todos os produtos de uma vez seria muito demorado e cansativo (MOREIRA e FERNANDES, 

2001). 



 30 

A segunda e a terceira etapas são as de desenhar o estado atual da empresa e o estado 

futuro. Segundo Queiroz, Rentes e Araujo (2004) essas etapas são construídas através da 

coleta de dados do chão de fábrica. Elas estão intimamente interligadas, por isso as setas nos 

dois sentidos na Figura 4, as ideias sobre o estado futuro virão à tona enquanto estiver sendo 

mapeado o momento atual, assim como ao desenhar o estado futuro, podem ser percebidas 

informações importantes sobre o estado atual que não foram identificadas anteriormente. 

Werkema (2011) ainda acrescenta que para iniciar a construção do mapa deve-se iniciar com a 

identificação do cliente e suas necessidades, passando pelos processos básicos de produção, o 

movimento de entrega dos produtos acabados para o cliente e o dos fornecedores das 

principais matérias primas e, por fim, o fluxo de informações. 

 

2.1.1.4 A Metodologia 5s 

 

A metodologia 5S, segundo Bullington (2005), é um modelo para se obter um 

ambiente de trabalho lean, que consiste em promover, organizar e manter a limpeza das áreas 

de trabalho. O 5S funciona como um pilar básico da filosofia de produção enxuta e cada uma 

das letras representa uma palavra em japonês, que quando no português são traduzidas como 

sensos. Segundo Werkema (2011), as palavras são: 

• Seiri – Senso de Utilização ou Classificação – Significa eliminar o que não é 

necessário e manter apenas o necessário; 

• Seiton – Senso de Organização ou Ordenação – Trata-se da separação das 

ferramentas, materiais e maquinários necessários para o trabalho. Deve-se 

organizar de forma que cada item possua o seu lugar e seja facilmente 

alcançado; 

• Seiso – Senso de Limpeza – O significado é o de manter tudo limpo e 

arrumado, nenhum lixo ou sujeira deve existir na área de trabalho; 

• Seiketsu – Senso de Padronização – Possui a ideia de uma “arrumação 

perpétua”, ou seja, criar e seguir um padrão de limpeza conforme definido nos 

três primeiros sensos; 
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• Shitsuke – Senso de Autodisciplina – Trata-se de desenvolver uma cultura e 

comprometimento de arrumação, para que seja possível manter os quatros 

sensos anteriores. Para a criação dessa cultura é necessário estabelecer uma 

disciplina e um orgulho em se manter os padrões. 

A Figura 5 – Os 5 sensos para um ambiente de trabalho lean ilustra o 5S e como a 

simples mudança de mentalidade e de hábitos podem trazer eliminação de desperdícios e um 

ambiente de trabalho mais propício para a execução do mesmo. Com esta metodologia, o dia-

a-dia de cada funcionário da organização irá ser modificado, e seu ambiente de trabalho 

permanecerá sempre em ordem, com uma maior segurança e mais prático para que sejam 

realizadas as atividades (SLACK, CHAMBERS e JOHNSTON, 2009). 

 

 

 Figura 5 – Os 5 sensos para um ambiente de trabalho lean 

Fonte: Adaptado de Jiménez et al. (2015) 

 

O estabelecimento do 5S é transformador para uma empresa. Segundo Liker e Meier 

(2007) é como a organização de um porão ou uma garagem que estava abandonada, onde é 

possível enxergar e separar os bens que não são necessários e os que são. Segundo Slack, 
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Chambers e Johnston (2009) a implementação do 5S permite que os itens necessários estejam 

sempre nos mesmos lugares e o trabalho se torna mais fácil e mais rápido. Complementando a 

discussão, Werkema (2011) acrescenta que os benefícios da implementação da metodologia 

são: aumento da produtividade, redução dos defeitos, aumento da segurança no trabalho, 

redução do material perdido e a melhor capacidade para distinção entre condições normais e 

anormais de trabalho. 

2.1.1.5 Gestão Visual 

 

Um dos princípios mais importantes para a aplicação da filosofia Lean, é o que se 

chama “Gestão Visual”. Segundo Womack e Jones (2003), a gestão visual pode ter diversos 

modos de aplicação, porém o princípio-chave deve ser único, que é a de todos os envolvidos 

devem ser capazes de ver e devem entender todos os aspectos da operação e seu status em 

todos os momentos. 

A gestão visual possui como bases para a implementação o 5S e a padronização. A 

padronização deve ser entendida, segundo Werkema (2011), como um método usado para 

indicar os procedimentos para a execução das tarefas, de modo que os resultados desejados 

possam ser alcançados e mantidos. Porém, é importante que esses procedimentos venham 

acompanhados de um treinamento e da verificação de sua utilização. 

Mestre et al. (2000) consideram que os princípios desta ferramenta atuam em toda a 

organização e lista as sete principais funções de acordo com o modelo japonês, conforme 

podem ser observadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Funções da Comunicação Visual 

Funções da Comunicação Visual Definição da Função 

(1) Para sinalizar o grupo 

Definindo os pontos particulares e diferenças de uma organização para as 

outras, demarcando os subgrupos internos, respondendo à questão: "quem 

somos nós?" 

(2) Para familiarizar os membros com 

a visão e a cultura empresariais 

Desenvolvendo um modelo mental unificado de valores, crenças, 

aproximações emocionais e metas, respondendo-se à questão: "por que 

estamos aqui?" 

(3) Para manter a visão corporativa 

Executando o papel de continuamente informar, relembrar, afirmar e motivar 

os membros da corporação da sua identidade, propósitos e valores, 

respondendo-se à questão: "por que devemos continuar a ser e fazer como 

estamos fazendo agora?" 
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Funções da Comunicação Visual Definição da Função 

(4) Para alertar aos membros das 

mudanças no ambiente de trabalho 

Informando aos membros das mudanças nas requisições de trabalho, 

flutuações de mercado, metas do pessoal e de produção, respondendo-se à 

questão: "o que requer nossa atenção para alcançarmos o sucesso? ” 

(5) Para gerenciar as relações 

humanas 

Auxiliar na gestão complexa de pessoas e grupos por proporcionar o toque 

apropriado de forma sutil as situações de conflito e pré-conflito, 

respondendo-se à questão: "como podemos nos unir?" 

(6) Para alertar aos membros das 

mudanças no ambiente de trabalho 

Permitindo a todos os setores da organização, dos mais altos aos mais 

baixos, a oportunidade de expressar suas emoções e visões, envolvendo os 

trabalhadores sempre que possível, respondendo-se à questão: "como nos 

sentimos?" 

(7) Para transformar o paradigma 

corporativo 

Auxiliar no sentido de dar o salto quântico de pensar ou fazer negócios de 

formas radicalmente diferentes, respondendo-se à questão: "como é que 

vamos chegar lá a partir daqui?" 

Fonte: Mestre et al. (1999)  

 

A gestão visual possui alguns benefícios quando implementada: melhoria da 

comunicação entre departamentos e turnos de trabalho; aumento da velocidade de resposta 

frente à ocorrência de anomalias; melhoria do entendimento sobre o funcionamento da 

produção; visualização imediata do alcance, ou não, da meta de performance estabelecida; 

aumento da conscientização para a eliminação dos desperdícios; melhoria da capacidade de 

estabelecer e apresentar prioridades de trabalho; e visualização imediata dos procedimentos 

operacionais padrão utilizados (WERKEMA, 2011). 

 

2.1.1.6 Poka-Yoke 

 

O Poka-yoke é um termo japonês que significa à prova de erros e, segundo Womack 

e Jones (2003), consiste em um dispositivo ou procedimento para evitar um defeito durante a 

tomada de ordens ou a fabricação de um determinado produto que possa ser percebido pelo 

cliente final. Segundo Shigeo Shingo, o criador do poka-yoke na década de 1960, existe uma 

clara diferença entre erros e defeitos. Erros são inevitáveis, pois não se pode esperar que 

pessoas estejam concentradas o tempo todo, ou que sempre entendam perfeitamente as 

instruções que lhes são passadas. Já os defeitos são o resultado da permissão de um erro 

chegar ao cliente, e estes são inteiramente evitáveis. O objetivo do poka-yoke é justamente o 

de evitar esses erros (FISHER, 1999). 

Existem duas categorias principais de poka-yoke, segundo definido por Werkema 

(2011), ilustrados na Figura 6, que são: 
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• Poka-yoke de prevenção: São os dispositivos que não permitem a ocorrência de 

um erro. Um exemplo desse tipo é trava automática dos carros, que após o 

carro exceder 30 quilômetros por hora, as portas são trancadas 

automaticamente. Outro bom exemplo são os carregadores de iPhones, que 

atualmente podem ser encaixados de ambos os lados no iPhone, o que não 

deixa possibilidade de encaixe pelo lado errado, o que pode danificar o 

equipamento; 

• Poka-yoke de detecção: São dispositivos que interrompem um processo ou que 

emitem um sinal, sonoro ou visual, para que sinalize a ocorrência de um erro. 

Um bom exemplo é o painel dos carros que acende uma luz ou emite um sinal 

sonoro quando o motorista está sem o cinto de segurança. Um outro exemplo é 

o da máquina de lavar que para de funcionar caso a porta esteja aberta, para 

evitar acidentes. 

 

 

O que caracteriza um sistema poka-yoke, segundo Nogueira (2010) é o fato de: 

1.Serem essencialmente utilizados num regime de inspeção a 100%; 2.Dispensarem a atenção 

permanente do operador relativamente ao produto que está a ser processado; 3.Reduzirem ou 

eliminarem defeitos através das ações corretivas imediatas; 4.Serem simples e de baixo 

investimento. Esses sistemas são de muita valia para os processos de produção e para a 

implementação da filosofia Lean dado que corroboram para o conceito principal da filosofia 

de “zero defeito”. 

Figura 6 – Exemplos de poka-yoke de prevenção e detecção 

Fonte: Adaptado de Nogueira (2010) 
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2.1.1.7 Kanban 

 

Para o entendimento do Kanban é necessário primeiramente entender os dois modos 

principais de manufatura, o Make-to-stock (MTS) e o Make-to-order (MTO). O primeiro se 

refere a produzir para o estoque, ou seja, está relacionado à manufatura tradicional, onde a 

produção é caracterizada como empurrada e tudo que é produzido é deixado em um estoque 

de produtos acabados prontos para a venda. O segundo se refere a produzir para a venda, ou 

seja, está relacionado à filosofia Lean de uma produção puxada pelo cliente. O MTO é um 

sistema onde o cliente faz a ordem e só a partir desta a produção é iniciada (FERNANDES, 

SILVA e CARMO-SILVA, 2015). 

No sistema de produção puxada, que a filosofia Lean almeja, é necessário algum tipo 

de sinalização para que as etapas anteriores comecem a produzir. É justamente essa 

sinalização que é a função principal do Kanban. Segundo Womack e Jones (2003), o Kanban 

é um pequeno cartão anexado a caixas de peças que regula a puxada da produção no sistema 

de produção da Toyota, sinalizando a produção e a entrega. Corroborando com a discussão, 

Werkema (2011) acrescenta que o termo significa “sinal” em japonês e pode ser algo 

extremamente simples, como um cartão de papelão protegido por um envelope plástico, ou 

ainda uma placa triangular de metal, bolas coloridas, sinais eletrônicos ou qualquer outro 

dispositivo que tenha como finalidade fornecer informações quanto à puxada de produção. 

Segundo Slack, Chambers e Johnston (2009), existem três principais tipos de 

Kanban: 

• Kanban de movimentação ou transporte – Este tipo de kanban é utilizado 

quando um material deve ser transportado de um local para outro. 

Normalmente ele possui detalhes como o número e descrição do componente 

específico, além de onde ele deve ser retirado e o destino para o qual deve ser 

entregue; 

• Kanban de produção – Esse tipo de kanban sinaliza que uma atividade anterior 

deve ser iniciada, pois há necessidade vinda de uma ordem. Normalmente 

possui informações como número e descrição do componente, descrição do 

processo, materiais necessários para a produção do componente, e a destinação 

para qual o componente será enviado após produzido; 
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• Kanban do fornecedor – Este tipo de Kanban é utilizado para sinalizar para os 

fornecedores que é necessário enviar mais materiais ou componentes para a 

produção. É similar ao de transporte, porém é utilizado com os fornecedores 

externos. 

Um simples exemplo de kanban pode ser identificado na  Figura 7, onde é 

mostrado um kanban visual para o controle de estoques em um armazém. 

 

 Figura 7 – Exempo de kanban visual para controle de estoque 

  

2.2 Ferramentas Da Qualidade 

 

2.2.1 Fluxograma 

 

Qualquer processo de produção envolve um modelo de transformação geral que 

agrega algum valor aos inputs e os transforma em outputs. A produção envolve um conjunto 

de atividades que usa as entradas para transformá-las em saídas, sejam essas saídas bens ou 

serviços, mas que estejam dentro do que o cliente espera. Alguns dos exemplos de entradas 

são materiais, informações, pessoal e instalações. Já os outputs são sempre bens ou serviços 

para serem utilizados pelos consumidores (SLACK, CHAMBERS e JOHNSTON, 2009). 

Segundo Lins (1993), um processo é uma combinação de equipamentos, pessoas, 

métodos, ferramentas e matéria-prima, que gera um produto ou serviço com determinadas 

características. Assim, fala- se, por exemplo, do processo de manufatura de um móvel: os 

marceneiros e estofadores (pessoas), utilizando serras, plainas, lixas (equipamentos e 

ferramentas), trabalham a madeira, couro, verniz (matéria-prima), utilizando certa seqüência 

de operações (método).  
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Em uma pesquisa na literatura sobre mapeamento de processos, existem diversas 

técnicas para isso. Neste estudo serão utilizadas duas principais, que são fluxogramas de 

informação e de processo. 

Segundo Lins (1993) um fluxograma de informação descreve a seqüência do trabalho 

envolvido no processo e os pontos em que as decisões são tomadas. É uma ferramenta básica 

de análise e de apresentação gráfica do método ou procedimento envolvido no processo. Os 

principais componentes deste tipo de fluxograma são mostrados na Figura 8. 

 

Figura 8 – Componentes de um fluxograma de informação 

Fonte: Adaptado de Barnes (1977). 

 

 

O outro modelo de fluxograma é o fluxograma de processo, que Barnes (1977) em 

sua obra define como uma técnica para se registrar um processo de maneira compacta, a fim 

de tornar possível sua melhor compreensão e posterior melhoria. Assim, um fluxograma de 

processo é composto pelos símbolos ilustrados na Figura 9. 

 

 Atividade Decisão 

Referência  
(Mesma página) 

Referência 
(Páginas distintas) 

Linha do fluxo 

Figura 9 – Símbolos do fluxograma de processo 

Fonte: Adaptado de Barnes (1977). 
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Com base nesta simbologia, são listadas de forma sequencial todas as etapas do 

processo, desde o marco inicial até o seu encerramento. Barnes (1977) apresenta como 

exemplo um processo para se recobrirem rebolos gastos com pó de esmeril. Ele demonstra 

que através do mapeamento dos processos é possível intervir e atingir uma melhoria deste 

processo. A Figura 10 demonstra o fluxograma do processo inicial, para ilustrar um exemplo 

de fluxograma. 

 

Figura 10 – Fluxograma do processo de Recobrir rebolos para polir. 

Fonte: Adaptado de Barnes (1977). 

 



 39 

Após o mapeamento dos processos, é importante que se tenha a visão do processo de 

forma geral, através de um único quadro. Para isso, Barnes (1977) constrói o quadro chamado 

de quadro resumo das operações. A Figura 11 ilustra este quadro. 

 

2.2.2 Folhas De Verificação 

 

As folhas de verificação são ferramentas utilizadas em coleta de dados, com a 

finalidade de ter valores que reflitam claramente os fatos. É importante que os dados sejam 

coletados de uma maneira simples e num formulário fácil de usar. Segundo Mariani (2005), 

seu formato é livre, devendo ser simples e de fácil manuseio. Esta ferramenta, além de 

favorecer o monitoramento, auxilia a avaliar a eficácia das ações adotadas. 

Corroborando com a ideia, Lins (1993) acrescenta que a folha de verificação é um 

quadro para o lançamento do número de ocorrências de um certo evento. A sua aplicação 

típica está relacionada com a observação de fenômenos. Observa-se o número de ocorrências 

de um problema ou de um evento e anota-se na folha, de forma simplificada, a sua frequência. 

Borba e Dawson (1998) ainda afirmam que a ferramenta permite o uso de um 

cabeçalho de forma organizada, que apresente campos da observação, amplitude total dos 

dados, média aritmética, entre outros. Além disso, a apresentação do instrumento deve atender 

a finalidade dos registros. A Tabela 2 mostra um exemplo de folha de verificação. 

Tabela 2 - Folha de verificação 

Item Ocorrências Total 

A IIII  III  IIIII 12 

B IIIIII 6 

C II  III  IIII 9 

D II  IIII 6 

E I 1 

Figura 11 – Quadro resumo do fluxograma de processo 
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2.2.3 Histograma 

 

 

Segundo Lins (1993), o histograma é uma representação dos dados coletados sob a 

forma de um gráfico de barras verticais que apresenta valores de uma certa característica 

agrupados por faixas. Usualmente, permite a visualização de determinados fenômenos, dando 

uma noção da frequência com que ocorrem. Corroborando com a ideia, Nadae, Oliveira e 

Oliveira (2009) afirmam que esses agrupamentos de dados, denominados distribuição de 

frequência, têm o poder de mostrar, de forma resumida, o número de vezes (frequência) em 

que valor da variável que está sendo medida ocorre em intervalos especificados (classe). A 

Figura 12 demonstra um exemplo de histograma para a distribuição de alturas. 

 

Segundo Lins (1993), esse tipo de gráfico é importante de ser utilizado para a 

identificação de comportamento típico de alguma característica. Ele permite uma análise mais 

simples dos dados. 

 

2.2.4 Matriz GUT 

 

Existem muitas ferramentas de priorização de problemas existentes na literatura, 

nesse trabalho será estudada a matriz GUT, pois será utilizada no estudo de caso presente no 

capítulo 4. 

Segundo Behr, Moro e Estabel (2008), essa matriz é utilizada para a priorização das 

ações para a gestão. Muitas vezes tomar uma decisão é algo compartilhado e que não depende 

unicamente de uma pessoa, por isso torna-se ainda mais válida a utilização da ferramenta em 

grupo. Klassmann, Brehm e Moraes (2011) ainda acrescentam que a ferramenta é utilizada 
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com o objetivo de orientar decisões complexas, que envolvam muitas questões. Após 

identificados diversos problemas, é necessário saber qual a prioridade na solução dos 

problemas detectados. Nesta matriz são considerados os quesitos gravidade, urgência e 

tendência de cada problema com o objetivo de decidir quais serão os primeiros a serem 

atacados. 

Na matriz são considerados os quesitos gravidade, urgência e tendência de cada 

problema, que são definidos como: 

• Gravidade: Impacto do problema sobre coisas, pessoas, resultados, processos 

ou organizações e efeitos que surgirão em longo prazo, caso o problema não 

seja resolvido (KLASSMANN, BREHM e MORAES, 2011); 

• Urgência: A brevidade necessária para a resolução do problema (BEHR, 

MORO e ESTABEL, 2008); 

• Tendência: potencial de crescimento ou redução do problema (KLASSMANN, 

BREHM e MORAES, 2011). 

A ferramenta funciona através de notas atribuídas a cada um dos quesitos. 

Normalmente é realizada por um grupo de colaboradores que estão envolvidos com o 

processo e a pontuação é de 1 a 5, para cada dimensão da matriz, permitindo classificar em 

ordem decrescente de pontos os problemas a serem atacados na melhoria do processo, de 

acordo com a Tabela 3   (KLASSMANN, BREHM e MORAES, 2011). 

Tabela 3 – Pontuação dos critérios da matriz GUT 

Pontos Gravidade Urgência  Tendência 

5 
Os prejuízos ou dificuldades 

são extremamente graves 
Ação imediata 

Se nada for feito, o 

agravamento será imediato 

4 Muito graves Ação rápida Piorar a curto prazo 

3 Graves O mais cedo possível Piorar a médio prazo 

2 Pouco graves Pode esperar um pouco Piorar em longo prazo 

1 Sem gravidade Não possui urgência Sem tendência de piorar 
 

Fonte: Adaptado de Klassmann, Brehm e Moraes (2011) 
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Após a atribuição dos pontos a cada um dos problemas de acordo com os critérios, o 

total de pontos dos problemas é calculado multiplicando G x U x T. Portanto, os problemas 

mais prioritários são os de maior pontuação. 

Tendo em vista o capítulo presente em que foram visitados diversos conceitos 

referentes à filosofia Lean e suas ferramentas, e algumas ferramentas da qualidade que são 

prováveis para a aplicação neste estudo, os próximos capítulos irão mostrar o método 

utilizado no estudo e aplicação das ferramentas. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Após os problemas terem sido definidos e toda a referência teórica do estudo 

definida, este capítulo visa à identificação da metodologia da pesquisa que será utilizada 

visando atingir os resultados definidos no primeiro capítulo. 

 

3.1 Estrutura Da Pesquisa 

 

Objetivando-se entender o passo-a-passo adotado na pesquisa e a identificação dos 

meios para se atingir o fim, que são os resultados finais do trabalho, esta seção irá estruturar o 

caminho percorrido pela pesquisa. Assim, a Figura 13 mostra o fluxo da pesquisa aqui 

realizada. 

 

Figura 13 - Fluxo adotado para a metodologia de pesquisa 
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Após definido o fluxo que será adotado ao longo de toda a pesquisa, na próxima 

sessão serão definidas a tipologia da pesquisa e a metodologia utilizada.  

3.2 Tipologia Da Pesquisa 

 

A palavra metodologia vem do latim methodus que significa uma maneira de ir ou de 

ensinar e do grego methodos que significa uma investigação científica ou um modo de 

perguntar. Seguindo este sentido, a metodologia se refere a um caminho para se chegar atingir 

a meta, ou seja, uma série de etapas utilizadas de maneira estruturada para se chegar a um fim. 

Segundo Vergara (1998), uma pesquisa à luz de sua investigação específica pode ser 

classificada em dois tipos de taxonomia, que são: pesquisa quanto aos fins e pesquisa quanto 

aos meios. Em relação à pesquisa quanto aos fins, ela pode ser: exploratória, descritiva, 

explicativa, metodológica, aplicada ou intervencionista. Já em relação à pesquisa quanto aos 

meios de investigação, pode ser: pesquisa de campo, pesquisa de laboratório, telematizada, 

documental, bibliográfica, experimental, ex post facto, participante, pesquisa-ação ou estudo 

de caso. 

Com relação aos fins, o projeto que aqui está sendo desenvolvido pode ser 

classificado como aplicado. Ela pode ser caracterizada desta forma dado que visa à resolução 

de um problema concreto existente no mercado. Ao contrário da pesquisa pura que a 

motivação é a curiosidade do pesquisador por algum fato, o estudo aqui realizado é aplicado 

com os problemas reais de uma empresa, visando solucioná-los. (VERGARA, 1998). 

Quanto aos meios, este projeto se enquadra em três tipos de pesquisa definidos por 

Vergara (1998). Em primeiro lugar, a pesquisa é bibliográfica dado que é baseada 

profundamente em uma sólida revisão de literatura acerca do tema. Anteriormente ao 

desenvolvimento da pesquisa em si e à aplicação da mesma, foram consultados livros, 

revistas, jornais, artigos científicos, dissertações de mestrado e redes eletrônicas, cujo acesso 

se deu principalmente através de sites de pesquisa científica, tais como Periódicos Capes e 

Google Acadêmico. A segunda classificação da pesquisa é como pesquisa de campo, tendo 

em vista que seu objeto de aplicação será baseado em uma investigação empírica, realizada na 

empresa e os dados coletados através de entrevistas, questionários e observação. 

Por último, a pesquisa também pode ser caracterizada como um estudo de caso, dado 

que será aplicada em uma empresa e terá um caráter de profundidade e detalhamento 
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(VERGARA, 1998). Segundo Yin (2015), um estudo de caso pode ser utilizado em diversas 

áreas, como política, sociologia, estudos organizacionais e gerenciais, pesquisas de 

planejamento, supervisão de dissertações e teses, e áreas profissionais. De acordo com seu 

livro, o estudo de caso é capaz de fornecer uma perspectiva holística e do mundo real ao 

pesquisador. 

 

3.3 Método Utilizado 

 

Tendo em vista a aplicação do estudo realizado, foi montado um passo-a-passo para a 

estruturação do que será realizado. As etapas macro do método utilizado foram apontadas e 

descritas conforme a Tabela 4 demonstra, em uma ordem cronológica de acontecimento. 

Tabela 4 – Etapas macro do método utilizado na pesquisa 

Etapas Descrição 

1) Definição dos 

conceitos 

O capítulo 2 foi, primeiramente, uma revisão da literatura da 

Filosofia Lean. Após essa revisão foram estudadas algumas 

ferramentas da qualidade que serão necessárias para os 

levantamentos do estudo. 

2) Entendimento do 

funcionamento da 

empresa 

Será realizada uma imersão na empresa para entender o 

funcionamento da mesma. Algumas visitas serão realizadas para o 

estudo. 

3) Entrevistas com os 

gestores para 

aprofundamento 

Serão realizadas entrevistas com os gestores da empresa, para o 

aprofundamento no modo de operação e produção. 

4) Mapeamento dos 

principais processos e 

da cadeia de produção 

da empresa 

Serão analisados os principais processos da empesa, através da 

observação e entrevistas. Além disso, será mapeada a cadeia 

produtiva da empresa e como a mesma funciona. 

5) Análise da empresa 

Após o levantamento dos dados e entendimento da empresa, serão 

analisados todos os dados e serão aplicadas algumas ferramentas 

da filosofia Lean para o levantamento de possíveis problemas. 

6) Análise da Área 

Crítica 

Após a análise dos dados e do processo produtivo, será estudada a 

área crítica e como poderá ser resolvido o principal problema 

levantado. 

7) Definição das 

ferramentas para serem 

aplicadas 

Nesse momento em que foram realizadas visitas e entrevistas para 

o entendimento da empresa e área crítica, foram definidas as 

ferramentas da Filosofia Lean a serem aplicadas no estudo de caso. 

8) Plano de Ação para a 

aplicação 

Será montado um plano de ação para a aplicação da filosofia Lean 

para a cadeia produtiva e para os principais processos da empresa 

visando a redução de desperdícios. 
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Visando uma melhor caracterização do método específico utilizado na pesquisa de 

campo, a Tabela 5 possui as etapas detalhadas de cada etapa utilizada na pesquisa, cujos 

resultados serão mostrados no próximo capítulo. 

Tabela 5 – Etapas detalhadas do método utilizado na pesquisa de campo. 

Etapas Descrição 

1) Primeira visita à empresa 

A primeira visita realizada buscou o entendimento do negócio e 

o envolvimento com os gestores. Nessa visita foram realizadas 

perguntas e foi feito um tour pela fábrica para um primeiro 

entendimento dos processos. 

2) Análise dos dados 

levantados e preparação 

para a segunda visita. 

Após a primeira visita, foram analisados os dados e informações 

coletados, visando entender o que não ficou claro e quais seriam 

os próximos passos da pesquisa. 

3) Segunda visita à empresa 

Na segunda visita foram feitas perguntas relacionadas a pontos 

que não ficaram claros na primeira. Além disso, foi iniciada a 

medição dos tempos dos processos e observação do método de 

trabalho. 

4) Mapeamento dos 

processos 

Foram mapeados os processos da empresa através de 

fluxogramas, para o melhor entendimento e para melhoria da 

medição dos tempos. 

5) Terceira a quinta visitas à 

empresa 

Essas foram visitas puramente para acompanhamento dos 

processos, medição dos tempos e observação do método de 

trabalho. 

6) Análise dos tempos e 

processos de trabalho. 

Após o levantamento dos dados e entendimento da empresa, os 

dados foram analisados e os problemas foram identificados. 

7) Sexta visita à empresa e 

identificação da área crítica. 

Com os problemas identificados, foi montada uma matriz GUT 

para a priorização e análise juntamente aos gestores. Nessa visita 

foi determinado qual seria o ponto crítico para o estudo e 

proposta de melhoria. 

8) Definição da ferramenta 

para a aplicação 

Nesse momento em que foram realizadas visitas e entrevistas 

para o entendimento da empresa e área crítica, foi necessário 

revisitar as ferramentas disponíveis da filosofia Lean para 

entender qual poderia ajudar a resolver o problema identificado. 

9) Plano de Ação para a 

aplicação 

Um plano de ação foi montado para a aplicação da filosofia 

Lean na área crítica da cadeia produtiva, visando a redução dos 

desperdícios. 
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4 ESTUDO DE CASO/APLICAÇÃO DO MÉTODO 

 

 

4.1 Descrição da Empresa 

 

A empresa que será utilizada como objeto de estudo neste trabalho trata-se de uma 

madeireira localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro no bairro de Botafogo. Em agosto de 

1959 a empresa iniciou suas atividades, na época, pelo pai do atual proprietário. A empresa é 

caracterizada como uma empresa familiar de pequeno porte, dado que foi inaugurada pelo pai 

do atual proprietário, que passou para seu filho e o mesmo já  está passando para o seu filho 

que atualmente trabalha na parte administrativa do negócio junto com o pai. 

O ramo de atuação da empresa sempre foi o de uma madeireira, que é diferente de 

uma marcenaria, dado que a primeira trata-se da venda de matérias-primas cortadas no 

tamanho desejado pelo cliente e com um acabamento inicial. Já a segunda, trata-se do 

acabamento final de madeiras, onde a madeira é lixada, pintada, envernizada e montada no 

local correto. É importante ressaltar que enquanto uma madeireira vende o material, 

ferramentas e a matéria-prima, a marcenaria vende a prestação de serviços. 

A empresa possui como produtos finais os seguintes itens: 

• Madeiras brutas em geral (Ipê, Cumaru, Maçaranduba, Cedrinho, Angelim, 

Pinus, Cedro, Feijó, MDF e Eucalipto); 

• Madeiras cortadas sob medida; 

• Aduelas e alisar de portas; 

• Portas, treliças, corredores, maçanetas, fechaduras e trilhos para portas; 

• Colas para madeira e vernizes; 
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Objetivando o melhor entendimento dos materiais cortados sob medida, produzidos pela 

madeireira, a Figura 14 demonstra as três dimensões que serão tratadas nesse estudo, para o 

entendimento das funções das máquinas.  

 

Figura 14 - Eixos para o corte de madeira sob medida 

 

O layout da fábrica pode ser observado na Figura 15, onde foi feita uma planta baixa 

simplificada. 
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Dado o layout da fábrica, pode-se observar que as máquinas presentes no processo de 

produção da fábrica são: 

• Serra circular: É a máquina utilizada para cortes retos e rápidos em materiais de 

grande envergadura, pode ser usada para cortar madeira, metal ou outros 

materiais sintéticos. A profundidade do corte é regulável e varia em função do 

tamanho e da velocidade de rotação de acordo com os diferentes tipos de 

materiais que serão trabalhados; 

• Engenho: É a máquina utilizada para corte das madeiras na espessura, para as 

que possuem uma grande espessura, os pranchões. 

• Traçador: Utilizada para cortes de madeiras de grande comprimento, é uma 

ferramenta de cortes retos e rápidos, assim como a cerra circular, porém é mais 

adequada para o comprimento; 

• Desengrosso: A máquina possui a função de deixar a madeira na espessura 

desejada; 

• Tupia: É a máquina utilizada para fazer os acabamentos e cantos circulares das 

madeiras. 

Quanto ao quadro atual de funcionários da empresa, de acordo com o SEBRAE, ela 

pode ser enquadrada como uma Microempresa, dado que possui 12 funcionários. A empresa 

não possui um organograma oficial, porém foi montado um organograma para o melhor 

entendimento do negócio. A Figura 16 demonstra como a empresa está dividida atualmente. 



 50 

 

Figura 16 – Organograma da empresa estudada 

 

Os cargos acima abordados possuem as seguintes funções dentro da empresa: 

• Proprietário e gerentes: Responsáveis pela parte administrativa do negócio e a 

admissão de funcionários, por ser uma empresa pequena são responsáveis por 

diversas atividades de todas as áreas, como RH, Finanças, Marketing, 

Logística, Compras e Vendas; 

• Auxiliar de Escritório: Responsável por dar suporte aos gerentes e ao 

proprietário no que diz respeito às atividades administrativas exercidas pelos 

mesmos; 

• Caixa: Possui a função de caixa, recebendo o dinheiro ou cartão dos clientes. 

Além disso, possui a função de vendedor, quando não está no caixa; 

• Vendedor: Responsável por atender os clientes da melhor forma possível e 

entregar-lhes o material exato conforme desejam; 

• Maquinistas: Os maquinistas são os operadores das máquinas e são 

responsáveis por realizar todo o processo de produção com a ajuda de seus 

auxiliares; 
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• Auxiliares: Os auxiliares são os responsáveis principalmente por ajudar os 

maquinistas, porém também são responsáveis por realizar funções no 

almoxarifado, como recebimento de materiais e manejo de peças do estoque;  

• Motorista: Responsável pelo transporte apenas dos produtos acabados para os 

clientes finais. 

É importante ressaltar que sempre que os funcionários vão operar as máquinas, eles 

operam em duplas. São necessários um maquinista e um auxiliar para operar uma máquina, 

pois cada funcionário fica de um lado da máquina, para colocar a madeira na posição correta e 

não deixar a mesma escapar, garantindo assim a qualidade dos cortes e das madeiras finais. 

Em complemento ao organograma, além dos 12 funcionários apresentados, a 

empresa ainda possui um contador que presta serviços para a empresa, porém não faz parte do 

quadro de funcionários oficial da empresa. 

Visando um melhor entendimento do processo geral da empresa, o esquema 

simplificado mostrado na Figura 17 ajuda no entendimento da cadeia de suprimentos da 

empresa. 

Os elos que fazem parte da cadeia de suprimentos simplificada são: 

• Fornecedores: Fornecedores de todos os tipos de madeira, de metais de 

construção (treliças, maçanetas, fechaduras e etc.), de colas especiais para 

madeira, de verniz e de ferramentas e demais materiais específicos para 

madeiras; 

Fornecedores Transporte Madeireira Transporte Clientes

Figura 17 – Cadeia de Suprimentos simplificada da Madeireira 
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• Transporte: Esse transporte é realizado por conta dos fornecedores, ou seja, o 

frete é pago pelo fornecedor que entrega os materiais na porta da madeireira, 

que descarrega e coloca no estoque; 

• Madeireira: É o objeto de estudo deste projeto, onde ocorre toda a 

transformação da madeira bruta em madeira acabada, pronta para a venda. 

Nessa representação foi tratado como apenas um elo da cadeia, porém dentro 

desse elo temos a etapa de produção (Matriz SIPOC que será representada 

posteriormente), controle de estoques e manuseio dos materiais dentro da 

empresa; 

• Transporte: Esse elo da cadeia é o de transporte das madeiras acabadas para os 

clientes. O frete para esse transporte é incluído no preço final do produto e é 

realizado pelo caminhão próprio da Madeireira, que possui um motorista 

contratado da empresa. É importante ressaltar que esse elo da cadeia nem 

sempre ocorre, pois algumas das vendas são feitas no balcão em pronta-entrega 

e o cliente já leva o produto para casa; 

• Clientes: Os clientes da madeireira são diversificados entre pessoas físicas e 

pessoas jurídicas. Alguns dos principais clientes são marcenarias, escolas, 

construtoras, edifícios, lojas de construção e empresas de móveis. 

A empresa objeto de estudo possui diversos itens para a venda, como já citado 

anteriormente, porém, a atividade principal da empresa é o corte de madeiras sob medida. 

Tendo em vista a cadeia apresentada, na seção a seguir será definido a área e o processo 

estudado neste projeto. 

4.2 Área De Aplicação 

 

Tendo em vista o objetivo do projeto de implementar a filosofia Lean para a empresa 

em questão, se fez necessário o detalhamento do processo de produção de madeiras sob 

medida da madeireira. A estratégia utilizada será a de, primeiramente, mostrar um panorama 

geral, com uma matriz SIPOC do processo de produção e depois mostrar os fluxogramas do 

processo e do produto. Após o entendimento do processo, serão expostos os desperdícios 

mapeados para que, na seção seguinte, possa ser feita uma proposta de melhoria. 
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A matriz SIPOC do processo de produção das madeiras sob medida se encontra 

ilustrado na Figura 18 e ajuda a entender o processo de forma geral, com o mapeamento dos 

principais fornecedores, as entradas, o processo em si, que será mais detalhado posteriormente 

com os fluxogramas, as saídas e os clientes finais. 

 

O processo de produção que será estudado e os desperdícios identificados, é o do 

corte de madeiras sob medida, porém esse processo possui variações dependendo do tipo da 

madeira e das medidas exigidas pelo cliente. A madeira sempre terá que passar pelas etapas de 

cortes na largura e comprimento desejados, além do processo de desengrosso para ficar na 

espessura ideal. As máquinas utilizadas para os cortes nem sempre serão as mesmas, pois o 

operador pode precisar utilizar o traçador ou não, dependendo do comprimento da madeira. 

Caso não utilize essa máquina, a madeira será cortada tanto no comprimento quanto na largura 

na serra circular. Além disso, nem todas as madeiras precisarão passar pela tupia, pois nem 

todos os clientes desejam as bordas arredondadas.  

Outro ponto que diferencia o processo é o de escolha da madeira ideal para utilizar. 

O operador sempre terá duas opções ao escolher a madeira ideal: 

1. A primeira opção, que é a melhor, é a de utilizar uma madeira que esteja na 

pilha de “Restos de madeiras reaproveitáveis” que são as madeiras que já foram 

utilizadas para outros cortes e que ainda possuem um tamanho que pode ser 

reutilizado em algum corte. Os administradores instruem os operadores a, 

sempre que possível, utilizar essas madeiras, pois assim reduzem os 

desperdícios de madeiras e conseguem fazer um desconto para o cliente final; 
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2. A segunda opção é a tradicional, que o operador vai até o estoque de madeiras 

brutas e escolhe a de tamanho ideal para ser cortada. Esse processo é mais 

demorado, pois o operador demora um tempo analisando a madeira ideal e 

depois demora mais um tempo para pegar a madeira, dado que está em uma 

pilha com outras madeiras por cima. 

Visando um melhor entendimento do processo, o fluxograma da Figura 19 ajuda a 

entender o processo com suas possíveis variações. 

 

Dado o fluxograma do processo, para um melhor detalhamento deste, os fluxogramas 

das figuras 20 e 21 mostram, em ordem, o fluxograma da madeira no processo de produção 

que precisa passar pela tupia e o que não precisa passar pelo arredondamento das bordas. 

Figura 19 – Fluxograma do Processo de corte da madeira sob medida 
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Após o mapeamento dos processos de produção das madeiras sob medida e 

observação na fábrica, visando a identificação dos principais problemas, foram realizadas 

duas medições ao longo do dia durante uma semana, de diferentes operadores. Para que as 

medições não fossem tendenciosas, ou representassem algum pico na produção, elas foram 
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Figura 21 – Fluxograma completo da madeira sem passar pela Tupia 

Figura 20 – Fluxograma da Madeira passando pela Tupia 
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feitas nos mesmos horários ao longo dos dias. Essas medições foram feitas a partir de uma 

ficha padrão conforme a Tabela 6. O principal objetivo foi o de conseguir dados para dar base 

ao levantamento dos principais problemas. 

Tabela 6 – Ficha para medição dos tempos dos processos 

Data da Medição xx/xx/xxxx 

Hora da Medição xx:xx 

OPERADOR PROCESSO TEMPO 

X Escolher madeira e pegar no estoque x 

X Cortar madeira no comprimento x 

X Cortar madeira na largura x 

X Ajustar espessura x 

X Arredondar cantos da madeira x 

X Retocar madeira x 

 

O resultado das medições pode ser observado na Tabela 7. Essas medições dão uma 

base para a análise do processo de produção e de seus desperdícios. 

Tabela 7 – Medições dos tempos dos processos 

PROCESSO 
Medições (Min:Seg) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Escolher madeira e 

pegar no estoque 
01:20 00:40 01:05 10:20 50:40 01:30 25:15 14:00 20:50 00:40 

Cortar madeira na 

largura 
01:15 01:15 00:40 01:20 01:00 00:40 01:20 00:20 00:25 00:35 

Ajustar espessura 00:25 00:30 00:30 00:25 00:40 00:50 00:20 00:30 00:45 00:25 

Cortar madeira no 

comprimento 
00:40 00:30 00:30 00:40 01:20 00:40 00:45 00:25 00:30 02:00 

Arredondar cantos 

da madeira 
- - - - - - - - - - 

Retocar madeira 

para entrega 
00:20 00:30 00:25 00:15 00:40 00:25 00:40 00:35 00:45 00:20 

OPERADOR 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 

 

Dadas as medições apontadas e a partir da observação dos processos na empresa, 

foram identificados 4 principais desperdícios na empresa objeto do estudo. Esses problemas 

estão listados abaixo: 
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1. Desorganização do estoque de matérias primas: Este problema pode ser 

identificado, primeiramente, em uma observação do estoque e confirmado com 

as medições dos tempos. As madeiras não são divididas por tamanho, são 

apenas empilhadas uma em cima da outra. Isto faz com que o operador tenha 

que retirar as madeiras de cima para pegar a madeira desejada, o que gera um 

desperdício de tempo no processo. As medições dos tempos comprovam que o 

processo mais longo é o de escolher a madeira correta no estoque, podendo 

chegar a até 50 minutos quando se é necessário pegar a madeira que está no 

final da pilha de madeiras. A Figura 22 mostra uma ilustração do problema 

apontado. 

 

2. Sobras de madeiras após o corte: Este foi um problema identificado pelos 

administradores da empresa, pois as madeiras são cortadas e o que sobra é 

colocado ou no estoque secundário, neste trabalho chamado de “Restos de 

madeiras aproveitáveis”, ou é jogado fora e colocado em uma caçamba, neste 

trabalho chamado de “Restos de madeiras não aproveitáveis”. A Figura 23 

mostra esse local onde são colocados os restos de madeiras. É possível 

observar que esses restos são divididos por tamanho, o que facilita na hora da 

escolha da madeira. 

Figura 22 – Desorganização do estoque de madeiras 
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3. Transporte desnecessário (de materiais): Com a observação dos operadores e o 

layout da fábrica, mostrado na Figura 15, foi possível observar que os 

operadores precisam transportar as madeiras de modo manual ao longo do 

processo. Isso gera um fluxo de materiais passando uns pelos outros que além 

de aumentar o risco de acidentes, pode causar algum defeito nos produtos, caso 

venham a cair no chão, fato que acontece e foi observado durante as visitas. A 

Figura 24 mostra uma ilustração das madeiras em estoque onde é possível 

observar que algumas delas estão envergadas ou quebradas, por caírem no chão 

e por conta do peso que é colocado em cima delas. 

 

Figura 24 - Danos às madeiras devido aos problemas apresentados 

 

Figura 23 – Local onde são colocadas as madeiras reaproveitáveis 
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4. Movimento desnecessário (de pessoas): Sempre que há uma nova ordem de 

pedido, os operadores precisam ir até o balcão pegar o papel com as dimensões 

do pedido. Este movimento realizado pelo operador não agrega nenhum valor 

ao processo, logo é considerado um desperdício segundo a filosofia Lean. 

A partir da identificação desses 4 principais desperdícios, mostrou-se necessária a 

priorização dos mesmos para que fosse encontrado o problema mais urgente de ser atacado e, 

assim, fosse feita uma análise mais profunda do mesmo e proposta uma solução. Para a 

priorização, foi utilizada a ferramenta Matriz GUT, onde foram atribuídas notas a partir da 

análise visual e dos tempos medidos. A Tabela 8 mostra a matriz GUT criada para a 

priorização. 

Tabela 8 – Matriz GUT dos principais problemas identificados 

Problemas G U T GxUxT Prioridades 

Desorganização do Estoque 4 4 2 32 1 

Sobras de Madeiras 3 3 2 18 2 

Transporte Desnecessário (de 

materiais) 
2 1 1 2 3 

Movimento Desnecessário (de pessoas) 2 1 1 2 3 

 

O resultado da matriz GUT apontou como prioridade o problema de o estoque de 

matérias-primas ser desorganizado, o que causa o maior desperdício de tempo dos 

trabalhadores. Além disso, a desorganização do estoque causa danos às matérias-primas, 

como envergar e quebrar as madeiras. 

É importante ressaltar que todas as notas foram feitas em conjunto com os gestores 

da madeireira, que entenderam que o problema da desorganização do estoque não só causa um 

desperdício de tempo aos trabalhadores, mas também impacta diretamente na percepção de 

qualidade do consumidor final. Isto se deve ao fato de as madeiras estarem envergadas ou 

quebradas e ao tempo de entrega. 

A partir desse resultado foi feito um estudo mais profundo no local do estoque para 

identificar como se encontra o cenário atualmente. 
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4.2.1 Análise da Área Crítica 

 

Atualmente o estoque de matérias-primas encontra-se de modo desorganizado e sem 

nenhuma padronização. As madeiras chegam dos fornecedores e o processo de descarga é 

feito manualmente, peça a peça onde são colocadas de modo empilhado nos locais designados 

para o estoque, na Figura 15 chamados de “Estoque de Madeiras”. Esse estoque pode ser 

observado na Figura 25. 

 

Após esses materiais serem empilhados são deixados em estoque. Quando há 

necessidade de serem utilizados para a produção, os trabalhadores vão até o estoque e fazem 

um processo de análise para identificar as três principais dimensões que a madeira precisa ter, 

comprimento, largura e espessura. Após essa primeira identificação, é necessário tirar as 

madeiras que estão por cima, manualmente, para que se consiga pegar a madeira ideal para 

aquele corte. As madeiras que foram deslocadas de cima da pilha para o lado, após a madeira 

ideal ser alcançada, são postas novamente no lugar. A Figura 26 mostra o fluxo que foi 

descrito de uma forma gráfica. Os processos marcados em cinza são os mais críticos e que 

precisam de maior atenção, logo são os que a proposta de melhoria vai buscar resolver. 

Figura 25 – Fotos do estoque de madeiras 
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Figura 26 – Fluxograma do processo “Escolher madeira ideal no estoque” 

 

Todo esse fluxo gera alguns problemas para a madeireira, como: 

• As madeiras são deslocadas manualmente, o que gera um esforço dos 

trabalhadores e, muitas vezes, uma desmotivação dado que terão que alcançar 

uma madeira que está no fundo; 

• O tempo gasto em todo esse processo é muito grande e não agrega valor algum 

ao processo. Com os dados observados, pode-se obter o percentual que cada 

operação representa no tempo total de produção. A Tabela 9 mostra esses 

percentuais. Como foi observado nas medições realizadas, o tempo para que se 

alcance uma madeira que está no fundo da pilha pode chegar a até mesmo uma 

hora; 
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Tabela 9 – Percentual de cada operação nas medições do processo de produção 

PROCESSO 
Percentual das operações no tempo total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Escolher madeira e pegar no 

estoque 
33% 20% 34% 79% 93% 37% 89% 88% 90% 17% 

Cortar madeira na largura 31% 37% 21% 10% 2% 16% 5% 2% 2% 15% 

Ajustar espessura 10% 15% 16% 3% 1% 20% 1% 3% 3% 10% 

Cortar madeira no comprimento 17% 15% 16% 5% 2% 16% 3% 3% 2% 50% 

Arredondar cantos da madeira - - - - - - - - - - 

Retocar madeira para entrega 8% 15% 13% 2% 1% 10% 2% 4% 3% 8% 

 

• O deslocamento das madeiras para o lado é realizado sem muitos cuidados, o 

que pode danificar as madeiras, causando um desperdício de matéria-prima; 

• O processo manual de deslocamento das pilhas é um risco para os 

trabalhadores, pois existem madeiras grandes e pesadas que caso venham a 

cair, podem gerar um acidente com consequências graves; 

• Muitas vezes a madeira ideal para o corte não é enxergada pelo trabalhador, 

pois pode estar no fundo ou escondida. Ou até mesmo é enxergada pelo 

trabalhador, porém existe uma que não é a mais ideal, porém está de mais fácil 

acesso e o trabalhador evita o esforço e a utiliza, o que pode gerar mais 

desperdício de madeira. 

Com todos esses problemas levantados dentro da área crítica, foi necessário pensar 

em uma proposta de solução que fosse de baixo custo e fácil implementação para a resolução 

do problema. Essa proposta será detalhada na próxima seção. 

 

4.3 Abordagem Proposta 

 

Após a etapa de levantamento dos dados da empresa, medições, observações do 

processo de produção e análises, chegou-se ao problema mais crítico da “Desorganização do 

estoque de madeiras”. Visando à solução deste problema, a proposta apresentada é a de 

utilizar a filosofia Lean para a organização deste estoque objetivando uma redução de tempo 

da etapa de “Escolher madeira e pegar no estoque”. 
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A proposta aqui apresentada é a de criar uma estante para colocar o estoque de 

madeiras. Essa estante será dividida da seguinte maneira:  

• As prateleiras na Horizontal serão divididas de acordo com o comprimento da 

madeira. As madeiras de maior comprimento ficarão na prateleira mais abaixo, 

dado que terão um peso maior. As madeiras mais leves e de menor 

comprimento ficarão nas prateleiras mais acima. 

• As prateleiras na Vertical serão dividas de acordo com a largura da madeira. As 

madeiras de menor largura ficarão mais a esquerda da estante, já as madeiras de 

maior largura ficarão mais a direita das estantes. 

O principal motivo para a escolha desse tipo de organização do estoque é para que os 

trabalhadores tenham um fácil acesso às madeiras e consigam, apenas olhando para a estante, 

saber em qual gaveta poderão pegar a madeira ideal para aquele corte. 

A única dimensão que não foi contemplada nessa divisão foi a espessura da madeira, 

porém essa dimensão possui uma variação muito pequena e os trabalhadores, ao olhar para as 

madeiras empilhadas na estante, conseguem identificar facilmente a madeira de espessura 

ideal. 

A partir de uma breve introdução sobre o conceito para a criação da estante, é 

possível verificar o design da estante com as vistas Frontal (Figura 27 e Figura 28), Lateral 

(Figura 29), Traseira (Figura 30) e Superior (Figura ). 

Figura 27- Vista Frontal da Estante 
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A vista frontal da estante da Figura 27 mostra como foi feito o desenho da estante. É 

possível perceber que as faixas de divisão das madeiras foram: 

• Na horizontal (Olhando de cima para baixo): A faixa mais acima representa as 

madeiras com o comprimento de 0 a 2 metros; A segunda faixa representa as 

madeiras de comprimento de 2 a 4 metros; A terceira faixa representa as 

madeiras com o comprimento de 4 a 6 metros; A faixa mais abaixo representa 

as madeiras com o comprimento de 6 metros ou mais; 

• Na vertical (Olhando da esquerda para a direita): A faixa mais a esquerda 

representa as madeiras com largura de 0 a 10 centímetros; A segunda faixa 

representa as madeiras de largura de 10 a 20 centímetros; A terceira faixa 

representa as madeiras de largura de 20 a 30 centímetros; A quarta faixa 

representa as madeiras de largura de 30 a 40 centímetros; A quinta faixa 

representa as madeiras de largura de 40 a 50 centímetros; A sexta faixa 

representa as madeiras de largura de 50 a 60 centímetros; A sétima faixa 

representa as madeiras de largura de 60 centímetros ou mais. 

 

 

Figura 28 - Vista Frontal detalhada da Estante 
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A vista frontal da estante da Figura 28 mostra as etiquetas para a fácil visualização 

das dimensões que estão naquela “gaveta”. Essa ferramenta de colocar etiquetas com as 

dimensões serve para evitar os erros dos trabalhadores na hora de escolher a madeira ideal 

para os cortes. 

 

A vista lateral da estante da Figura 29 ilustra como as madeiras ficarão dispostas nas 

prateleiras. A partir dessa vista é possível perceber que o comprimento total da estante é maior 

do que 7 metros, assim, existe a possibilidade de alocar todos os comprimentos de madeiras 

dentro da estante.  

 

Figura 29 – Vista Lateral da Estante 

Figura 30 – Vista Traseira da Estante 
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A vista traseira da estante da Figura 30 mostra uma visualização similar à vista 

frontal, onde os trabalhadores poderão pegar as madeiras tanto pela parte frontal quanto pela 

parte traseira. Na ilustração não foram postas as etiquetas, apenas como forma de representar 

a parte traseira diferente da frontal, porém a estante real deverá conter etiquetas com os 

tamanhos tanto na parte frontal quanto na traseira da prateleira. 

 

A vista superior da estante da Figura  permite visualizar como as madeiras estão 

dispostas na estante, porém essa vista mostra apenas a primeira prateleira, por isso o meio da 

estante não possui madeiras. Nesta vista é possível observar que os comprimentos das 

madeiras são os mesmos, o que muda são as larguras das madeiras. 

Em se tratando das dimensões da estante, foi feito um cálculo para que as prateleiras 

comportassem muitas madeiras empilhadas, para evitar a falta de espaço. A figura 32 mostra 

as dimensões da estante e de cada gaveta tanto na altura quanto na largura. 

Figura 31 –Vista Superior da Estante 

Figura 32 – Dimensões da Estante 
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A partir da figura 32 é possível observar que em cada estante cabe duas pilhas de 

madeiras lado a lado, exceto as duas últimas colunas, pois são madeiras de largura maior e são 

mais raras, portanto não há necessidade de tanto espaço. Isto pode ser observado calculando-

se a largura das madeiras da gaveta com a largura da gaveta, exemplo, as gavetas mais a 

esquerda são de largura da madeira de 0 a 10 cm e a gaveta em si possui 30 cm de largura, ou 

seja, cabem 2 pilhas com madeiras de 10 cm, largura máxima da coluna, e ainda sobram 10 

cm de folga. 

Quanto à altura, é possível observar que a primeira e última estantes possuem uma 

altura de 30 cm e de 35 cm, enquanto as intermediárias possuem altura de 50 cm cada. Isto se 

deve ao fato de que as madeiras com comprimento de 2 a 4 metros é a faixa de comprimentos 

mais comum, por isso a gaveta possui uma maior capacidade. A figura 33 mostra a ilustração 

das capacidades de cada gaveta. 

 

Para o cálculo dessas capacidades, foi considerado que a espessura média das 

madeiras é de 5 cm e que para as duas primeiras linhas, as madeiras podem ser colocadas 

tanto pela frente da estante quanto pela traseira, pois o comprimento total da estante permite 

que caiba duas pilhas de madeira, uma na frente e outra na traseira. 

As dimensões gerais da estante são de 7,6 metros de comprimento, 6 metros de 

largura e de 2,16 metros de altura. Porém, a última estante está a 1,86 metros de altura do 

chão, para que seja possível que uma pessoa de estatura média alcance essa estante sem 

precisar de escadas. Para a instalação da estante, o ideal é que não esteja encostada em 

nenhuma parede, porém, caso não haja espaço necessário para a instalação sem encostar em 

Figura 33 – Capacidade das gavetas da Estante 
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paredes, é possível que seja instalada com uma das laterais encostada, de preferência a lateral 

direita, pois possui menos madeiras nas gavetas da coluna mais à direita devido à capacidade 

das estantes. 

Uma sugestão para a instalação da estante, como um projeto piloto para a madeireira, 

seria posicioná-la conforme o layout da figura 34 mostra. A ideia seria instalar a estante em 

um local com espaço suficiente para conseguir retirar as madeiras sem problemas para 

manobra-las. 

 

Dado que o problema era o da desorganização e falta de padronização, a proposta de 

melhoria utilizou uma das ferramentas que é uma das bases principais de filosofia Lean, que é 

o 5S. A estante apresentada possui como conceitos: 

• Seiri – Senso de Utilização ou Classificação – Esse senso está presente ao 

classificar as madeiras de acordo com suas dimensões. Além disso, como 
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alguns tamanhos são mais comuns que outros, existe uma priorização para eles 

através de uma gaveta maior; 

• Seiton – Senso de Organização ou Ordenação – As madeiras ficarão 

organizadas de forma que cada item possua o seu lugar e seja facilmente 

alcançado. Além disso, estarão organizadas de modo ao trabalhador perder o 

mínimo de tempo possível para a escolha da madeira ideal; 

• Seiso – Senso de Limpeza – A estante deverá estar sempre limpa, 

principalmente as placas que possuem as dimensões, para que não haja dúvidas 

dos trabalhadores quanto ao tamanho em cada gaveta; 

• Seiketsu – Senso de Padronização – A estante por si só possui este senso, dado 

que os tamanhos estão padronizados para cada uma das gavetas; 

• Shitsuke – Senso de Autodisciplina – Este deve estar presente na cabeça de 

todos os trabalhadores da madeireira, porém é importante que os gestores criem 

uma cultura e comprometimento de arrumação, para que seja possível manter 

os quatros sensos anteriores. 

A proposta apresentada foi planejada com o objetivo de ser uma alternativa de 

melhoria de baixo custo e alta funcionalidade para a madeireira, para ser viável de 

implementação real. Por isso, toda a estante é em madeira para que seja possível utilizar as 

matérias-primas, máquinas e mão-de-obra da própria madeireira estudada.  

 

4.4 Análise Crítica da Proposta 

 

4.4.1 Pontos Positivos da Proposta 

 

 

A proposta apresentada possui alguns pontos que impactarão diretamente no 

processo de produção da madeireira e trarão benefícios para o negócio. O principal problema 

que era o da “desorganização do estoque” foi resolvido e com a implementação da estante 

com placas visuais referente aos tamanhos das madeiras, é possível reduzir o tempo da etapa 

de “Escolher e pegar a madeira ideal”. Como a proposta é apenas uma sugestão de 

implementação, não é possível medir o tempo exato real para a etapa, porém, estima-se que, 
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com a estante, um tempo que poderia chegar a 50 e 60 minutos agora será de, no máximo, 2 

minutos, que é o tempo do trabalhador olhar as estantes e achar a madeira na espessura ideal 

dentro da gaveta. Esse tempo, embora estimado, está baseado nas medições e observações 

realizadas na madeireira, e estão de acordo com os tempos para os trabalhadores pegarem as 

madeiras que estão por cima do estoque no cenário atual. 

Em complemento, a implementação da estante irá evitar que as madeiras que estão 

por cima do estoque sejam atiradas ao chão, o que resulta em uma redução do risco de 

acidentes de trabalho e redução da danificação das matérias-primas. Isso se deve ao fato de 

que os trabalhadores deverão retirar apenas as madeiras que estão por cima em uma gaveta, 

mas podem colocar na mesma gaveta e não atirar no chão. 

A estante ainda é importante para retirar as madeiras de baixo que ficavam 

encostadas no chão, fato que pode danificar a matéria-prima e, caso sejam expostas a 

umidade, inviabilizar o uso da mesma. A estante possui a gaveta mais próxima ao chão com 

uma distância de 10 cm do mesmo, fato que evita o contato com o solo e minimiza o risco à 

umidade. 

Com a adoção da estante, o fluxograma que foi apresentado na seção 4.2.1, Figura 26 

será modificado e simplificado, pois os trabalhadores não precisarão analisar as madeiras nas 

3 dimensões, mas sim, em apenas 1 dimensão, que é a espessura. Além disso, as madeiras não 

ficarão empilhadas com muitas madeiras por cima delas, mas apenas aquelas da mesma faixa 

de comprimento/largura, que serão poucas e estarão de fácil acesso. A figura 35 mostra como 

ficará o fluxo após a implementação da proposta. 
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Figura 35 – Novo fluxograma do processo “Escolher madeira ideal no estoque” 

O fluxo do processo após a implementação da estante proposta ficará mais simples e 

irá gerar uma economia de tempo dos trabalhadores, o que irá gerar uma economia de custo. 

A Tabela 10 mostra um comparativo entre os dois fluxos, o novo e o antigo, para efeitos de 

comparação dos processos. A principal diferença entre os dois fluxos é que não será mais 

necessário que para pegar uma madeira de comprimento maior ou largura maior, o trabalhador 

precise analisar todas as pilhas de madeiras, olhando uma a uma até achar a madeira ideal para 

o corte. Além disso, no momento de pegar a madeira, não haverá necessidade de tirar uma 

pilha inteira de cima, fato que gera um desperdício de tempo. 
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Mais um ponto positivo da proposta é o fato de facilitar o controle de estoque, pois 

com as madeiras organizadas em madeiras por faixas de dimensões, há uma maior visibilidade 

do ponto de reposição do estoque. Ou seja, os gestores terão uma visão clara de quais 

tamanhos estão faltando e que precisam ser pedido. 

A proposta apresentada, desde a etapa de planejamento, sempre foi estudada como 

uma alternativa de baixo custo e alta funcionalidade para a madeireira, para ser viável de 

implementação real. Visando este objetivo, toda a estante é em madeira para que seja possível 

utilizar as matérias-primas, máquinas e mão-de-obra da própria madeireira. 

 

4.4.2 Oportunidades de Melhoria da Proposta 

 

 

A proposta apresentada trata-se de um projeto piloto e um primeiro protótipo da 

estante para a madeireira. Um ponto de melhoria para a estante seria um melhor 

dimensionamento dos tamanhos de cada gaveta, tendo em vista a capacidade das mesmas, de 

acordo com a necessidade da madeireira. Essa melhoria será possível com a medição de dados 

FLUXOGRAMA DO PROCESSO ANTES DA PROPOSTA FLUXOGRAMA DO PROCESSO APÓS A PROPOSTA
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Tabela 10 – Comparação dos fluxos do processo antes e após a proposta 
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para entender quais as faixas de comprimento e largura mais importantes, ou seja, que são as 

que mais precisam de espaço no estoque que, por consequência, serão as gavetas de maior 

capacidade. Porém, no estado atual que se encontra a empresa, não há essa medição e dados. 

Para que a estante seja aplicada a todo o estoque da madeireira deve ser feito um 

estudo baseado nas quantidades de estoque na madeireira, para calcular-se o número de 

estantes necessárias para a organização de todo o estoque. Porém, para isso será necessário 

fazer um levantamento do estoque durante alguns meses, para se ter uma ideia de quanto é o 

estoque médio presente na fábrica. A partir desses dados, será possível fazer um cálculo para 

chegar no número de estantes necessárias que comporte todo o estoque das madeiras.  
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5 CONCLUSÃO 

 

5.1 Considerações Finais 

 

O momento da economia brasileira atual é o principal fator para o declínio financeiro 

das empresas. Nos anos de 2015 e 2016, grandes empresas estão fechando as portas e sendo 

compradas por aquelas que ainda sobrevivem no mercado. O efeito dessa situação é sentido 

ainda mais forte nas pequenas empresas que possuem recursos escassos e que precisam 

direcioná-los apenas ao que gera lucro para a empresa. Essa situação gera grandes oscilações 

de vendas, já que os custos de produção se alteram e também diminui o poder de compra dos 

clientes, trazendo ritmos diferentes para o processo. Por esse motivo, as empresas de pequeno 

porte precisam reduzir ao máximo seus desperdícios e buscar ações que agregem o máximo de 

valor para o cliente final. 

É neste contexto de sobrevivência no mercado e de criação de vantagens competitivas 

que as ferramentas do Lean Manufacturing passam a ser utilizadas como forma de redução 

dos desperdícios e de tornar as ações e processos mais eficazes e eficientes. Quanto menos 

recursos as empresas utilizarem em seus processos, sem perder sua produtividade, eficiência e 

eficácia, melhores serão os resultados das mesmas. Para que consigam atingir esses objetivos, 

devem rever e mapear todos os seus processos de produção e buscar implementar a filosofia 

de produção enxuta em toda a sua cadeia de produção e de suprimentos. 

O estudo de caso mostrado nesse trabalho foi importante para mostrar como a filosofia 

Lean possui um alto impacto quando aplicado em empresas de pequeno porte, sobretudo 

aquelas onde ainda não existe muita padronização dos processos. O potencial da filosofia é 

ainda maior onde as empresas possuem dados históricos e controles das quantidades de 

produção, venda, matérias-primas e produtos finais. 

Em sistemas mais complexos e visando a ampliação dos resultados, a Filosofia Lean  

Manufacturing pode evoluir para os princípios do Lean Six Sigma, que é uma ferramenta 

gerencial para o alcance das metas estratégicas da empresa, determinadas pela alta 

administração. O uso do Seis Sigma possui impacto direto para o aumento da lucratividade da 

empresa, visando melhoria de produtos e processos (DMAIC) e a criação de novos produtos e 

processos (DMADV). Essa filosofia não foi estudada neste projeto pela ausência de dados e 

falta de necessidade de utilizar uma ferramenta complexa para o processo em estudo. 
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Dentre os desafios encontrados para a realização do estudo, o principal foi a falta de 

dados e informações na empresa estudada, pois os processos de produção e o gerenciamento 

da empresa são todos feitos de modo informal. Não há medição da produtividade, indicadores 

estratégicos, controle de estoque, entre outras ferramentas de gestão que por mais básicas que 

sejam, ajudam na profissionalização do negócio. Por conta de ser um negócio extremamente 

familiar que passou de pai para filho em mais de uma geração, existe a ideia de que como 

sempre foi feito daquele modo e sempre deu certo, não há porque mudar. Esse tipo de 

pensamento pode atrapalhar o desenvolvimento do negócio, para torna-lo mais formal e 

profissional. 

É possível afirmar que o estudo cumpriu o objetivo de analisar a aplicação da filosofia 

Lean em uma pequena empresa, com o mapeamento dos processos, identificação de 

problemas e utilização das ferramentas e do conceito Lean para propor uma oportunidade para 

a melhoria dos processos. Além disso, o estudo foi de grande valia para a madeireira em 

questão e outras empresas do setor que tenham o interesse de aplicar para seu negócio, 

trazendo boas contribuições para a Engenharia de Produção. É notável a presença dos 

conceitos pertencentes à esta engenharia no trabalho, dado que a melhoria de processos é um 

dos principais ramos da profissão. 

 

5.2 Discussão sobre a Questão da Pesquisa 

 

• Como a filosofia Lean pode ser aplicada a uma empresa de pequeno porte? 

Através do estudo foi possível perceber que a filosofia Lean posui grande 

potencial para aplicação em empresas de pequeno porte. Principalmente no que 

tange à redução de desperdícios, limpeza e organização do local de trabalho e a 

padronização de processos. O estudo de caso foi uma aplicação prática dos 

conceitos da filosofia para a melhoria da organização dos estoques, com uma 

proposta algo simples e de baixo custo, mas que gera ganhos significativos para 

a empresa e benefícios para todos os envolvidos. 

• Quais ferramentas da filosofia Lean podem ser utilizadas para se obter 

melhorias no processo de uma pequena empresa? 

Uma pequena empresa normalmente possui os processos pouco padronizados e 

com pouco controle sobre eles. Além disso, a principal estratégia do negócio é 
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de sobreviver no mercado, por isso, não é comum que a administração consiga 

parar para analisar os processos de produção e analisar formas de melhoria. 

Para que as ferrametas sejam implementadas é preciso que sejam de fácil 

utilização e alto impacto no negócio. Dentre as ferramentas que podem ser 

utilizadas é possível citar: 

o 5S – A ferramenta 5S trata-se da limpeza e organização do ambiente de 

trabalho, o que é simples e gera um alto impacto. Além disso, ao realizar 

a organização e limpeza do ambiente de trabalho é possível enxergar 

problemas que anteriormente não eram fáceis de ser identificados. O 

estudo de caso apresentado no estudo utilizou a ferramenta do 5S, pois 

fez uma organização do estoque de matérias-primas, além de trazer uma 

padronização sobre como guardar as madeiras que ficam no estoque. 

Além disso, caso a proposta seja implmentada, a limpeza do ambiente de 

trabalho se tornará mais fácil, pois não haverá mais madeiras no chão e 

será possível limpá-lo; 

o Kanban – O Kanban é uma das bases para se realizar a produção puxada 

e é muito importante para uma empresa que deseja utilizar a filosofia 

Lean. O kanban que é mais comum de ser utilizado é o de produção, pois 

a empresa só irá produzir caso receba um pedido de um cliente. Em 

pequenas empresas é fundamental que seja realizado o Kanban para que 

se evite um estoque grande e possíveis desperdícios de materiais. No 

estudo de caso apresentado não foi necessário utilizar o kanban, pois 

como a característica da empresa é de um trabalho personalizado, a 

empresa já trabalha com a produção puxada pelo cliente final, ao realizar 

a ordem de corte de madeiras nas dimensões específicas; 

o Gestão Visual – Essa ferramenta pode ser aplicada de uma forma muito 

simples, através de cartazes e folhas que indiquem aos trabalhadores os 

processos padrões, as metas estratégicas da empresa e os indicadores para 

medir a busca pelas metas. As pequenas empresas podem adotar esse tipo 

de ferramenta para que todos os trabalhadores estejam alinhados em onde 

a empresa está e onde deseja chegar; 
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o Melhoria Contínua – O conceito de melhoria contínua é aplicável a 

empresas de qualquer porte, dado que as empresas devem estar sempre 

buscando se aperfeiçoar, reduzir seus desperdícios e superar as 

expectativas do cliente. Além disso, deve-se analisar constantemente os 

processos internos da empresa para que sejam identificadas possíveis 

fontes de melhorias. No estudo de caso apresentado, a madeireira deverá 

continuar a busca por aprimorar seus processos visando à redução dos 

desperdícios. 

• Quais os principais benefícios que o conceito de Lean Manufacturing irá 

gerar para a empresa? 

o Redução do desperdício de tempo dos trabalhadores - Como a proposta é 

apenas uma sugestão de implementação, não é possível medir o tempo 

exato real para a etapa de “pegar a madeira ideal no estoque”, porém, 

estima-se que, com a estante, um tempo que poderia chegar a 50 e 60 

minutos agora será de, aproximadamente, 2 minutos, que é o tempo do 

trabalhador olhar as estantes e achar a madeira na espessura ideal dentro 

da gaveta. Esse tempo, embora estimado, está baseado nas medições e 

observações realizadas na madeireira e estão de acordo com os tempos 

para os trabalhadores pegarem as madeiras que estão por cima do estoque 

no cenário atual; 

o Melhor conservação das matérias-primas (Madeiras) - A implementação 

da estante irá evitar que as madeiras que estão por cima do estoque sejam 

atiradas ao chão, o que resulta em uma redução da danificação das 

matérias-primas. Isso se deve ao fato de que os trabalhadores deverão 

retirar apenas as madeiras que estão por cima em uma gaveta, mas podem 

colocar na mesma gaveta e não atirar no chão. Além disso, as madeiras 

não mais ficarão em contato com o solo, evita que peguem umidade e que 

fiquem envergadas devido ao peso colocado sobre elas; 

o Simplificação do trabalho - Com a implementação da proposta, o 

fluxograma da etapa de “escolher a madeira ideal” será simplificado. Os 

trabalhadores farão menos esforço com a estante e seu trabalho ficará 

mais fácil na etapa da escolha ideal no estoque; 
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o Limpeza e organização do ambiente de trabalho – Esse é um benefício 

intangível, mas que de fato será perceptível. A estante trará um senso de 

organização, limpeza e padronização (Seiton, Seiso e Seiketsu) para o 

ambiente de trabalho da madeireira. Esse é justamente o início do 5S na 

madeireira. Para dar prosseguimento será necessário o senso de 

autodisciplina (Shitsuke), principalmente por parte da administração, para 

trazer a cultura e comprometimento de arrumação. 

 

5.3 Sugestão de Trabalhos Futuros 

 

• Fazer um estudo para mapeamento detalhado da cadeia de valor da empresa, 

considerando toda a cadeia de suprimentos e identificando potenciais 

problemas para a redução de desperdício e aumento de produtividade; 

• Estudo de movimentos e tempos para a coleta de dados e informações sobre a 

empresa e um estudo aprofundado sobre o método de trabalho; 

• Estudo de mão esquerda, mão direita para cada operação de trabalho, visando 

identificar o melhor método de realização do trabalho; 

• Estudo ergonômico para entender a carga de trabalho e o modo de realização 

do mesmo, visando a proteger os trabalhadores e evitar os riscos aos mesmos; 

• Incluir a metodologia Seis Sigma e analisar a integração da mesma com o Lean 

Manufacturing na empresa; 

• Realizar benchmarking com outras madeireiras para entender como é o fluxo 

de produção e sua cadeia de suprimentos; 

• Analisar a cadeia de suprimentos da madeireira para buscar a implementação 

da filosofia Lean não apenas no processo de produção, mas também em toda a 

cadeia, o Lean Supply Chain. 
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