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RESUMO 

 

 

Por meio da metodologia de pesquisa-ação, é apresentado a implementação de ferramentas e 

conceitos do Lean Manufacturing de modo a obter um fluxo contínuo em um processo de 

pós-usinagem de uma empresa do ramo siderúrgico. Através da adaptação dos conceitos e 

ferramentas do pensamento enxuto, originados em operações de manufatura durante o 

Sistema Toyota de Produção proposto por Eiji Toyoda e Taiichi Ohno no Japão em 1950, foi 

possível elaborar um método para a implementação destes conceitos e ferramentas no 

processo de pós-usinagem da empresa estudada. A partir da análise inicial dos problemas 

através do método dos 5 Porquês foi identificado a necessidade da implementação do fluxo 

contínuo no processo. Para isso foram realizadas análises criteriosas do processo a partir de 

ferramentas como o diagrama de processos, definição das atividades que agregam e não 

agregam valor e balanceamento de linha. Por fim, as melhorias foram implementadas e 

padronizadas a partir da implementação do trabalho padrão e sustentadas com a execução de 

auditorias de padrão. A aplicação do método de trabalho proposto permitiu obter resultados 

como a melhoria dos processos, aumento da produtividade, redução de desperdícios e de 

retrabalho para os fluxos do processo estudado. 

 

Palavras-chave: Lean manufacturing, fluxo contínuo, balanceamento de linha, padronização, 

redução de despedícios, aumento de produtividade. 
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ABSTRACT 

 

 

Through action research methodology is presented the implementation of tools and concepts 

of Lean Manufacturing in order to obtain a continuous flow in a post-machining process at a 

company of steel industry. By adapting the Lean tools and concepts, originated in 

manufacturing operations during the Toyota Production System proposed by Eiji Toyoda and 

Taiichi Ohno in Japan in 1950, it was possible to devise a method to implement these 

concepts and tools at studied company’s post-machining proces. From the initial analysis of 

the problems by the method of the 5 Whys it has identified the need to implement the 

continuous flow in the process. Then that were made insightful analysis of the process using 

tools such as process diagram, classification of added value activities and non-added value 

activities and line balancing. Finally, improvements have been implemented and standardized 

from the standard work implementation and sustained by the standard audits execution. The 

application of the proposed working method yielded results such as improving processes, 

productivity increase, waste and rework reductions for the studied process flows. 

 

Keywords: Lean manufacturing, continuous flow, line balancing, standardization, waste 

reduction, productivity increase. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

No cenário comercial atual, muitas empresas têm buscado se destacar no mercado a partir 

da diferenciação de seus produtos e processos, possibilitando uma maior lucratividade nos 

negócios. 

Segundo Esposto (2008), o surgimento da Produção Enxuta (Lean Manufacturing) 

provocou uma nova forma de administrar a produção baseada na redução dos desperdícios, 

que como consequência, gera redução dos custos de produção e maior margem de lucro para 

as empresas (GORI, 2012). 

O Sistema Toyota de Produção, também conhecido como a “Mentalidade Enxuta”, passou 

a ser alvo de grande interesse após a crise do petróleo de 1973. Percebeu-se neste cenário 

econômico o destaque da Toyota Motor Company em relação a outras companhias do mesmo 

setor, isso por que a maioria das montadoras utilizavam o sistema convencional de produção 

em massa desenvolvido por Henry Ford, o qual não se aplicava ao cenário de lento 

crescimento econômico. A Toyota em contrapartida desenvolveu o Sistema Toyota de 

Produção, com o principal objetivo de produzir uma grande variedade de produtos em 

pequenas quantidades (OHNO, 1997). 

 Womack e Jones (1998) definem pensamento enxuto como uma forma de especificar 

valor, alinhar na melhor sequência as ações que criam valor, realizar essas atividades sem 

interrupção toda vez que alguém as solicita e realizá-las de forma cada vez mais eficaz, ou 

seja, é uma forma de fazer cada vez mais com cada vez menos – menos esforço humano, 

menos equipamento, menos tempo e menos espaço – e, ao mesmo tempo, aproximar-se cada 

vez mais de oferecer aos clientes exatamente o que eles desejam. 

Um dos princípios do Pensamento Enxuto se refere à implementação do fluxo contínuo 

nos processos produtivos, ou seja, produzir uma peça por vez sem interrupções na produção. 

(ROTHER & SHOOK, 1999). 

Dentre as ferramentas do Lean Manufacturing, podemos citar o balanceamento de linha 

como uma grande ferramenta de redução de desperdício, pois nivela os diferentes postos de 

trabalho a fim de que haja um fluxo contínuo de produção, diminuindo ociosidade operacional 

e de equipamentos (ROTHER & HARRIS, 2002). 

O presente estudo terá aplicação no processo de pós-usinagem de uma empresa do setor 

siderúrgico, na qual identificou-se muitas interrupções nos fluxos produtivos, falta de 

sincronismo entre os operadores e falta de padronização dos processos, o que gerou um baixo 
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índice de produtividade e um excessivo retrabalho na produção. Por conta disso, este trabalho 

tem como premissa a aplicação das ferramentas do Lean Manufacturing na busca de uma 

nova forma de gerenciamento da produção baseada em balanceamento de linha, sincronismo 

entre operadores e padronização de processos. 

 

 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. OBJETIVO GERAL 

 

 

O objetivo desse projeto de conclusão de curso de Engenharia de Produção é aplicar 

métodos e ferramentas do Lean Manufacturing a fim de se obter um Fluxo Contínuo em um 

processo de pós-usinagem, de modo a aumentar a produtividade e reduzir o retrabalho dos 

fluxos selecionados para o estudo. 

 

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Para alcançar o objetivo geral, os objetivos específicos se desdobram nos seguintes 

tópicos:  

1. Realizar uma revisão da literatura sobre a implementação de um fluxo contínuo de 

produção sob a ótica da mentalidade enxuta. 

2. Adaptar os conceitos do princípio do fluxo contínuo à área de pós-usinagem da empresa 

estudada.  

3. Realizar a aplicação das ferramentas de implementação de um fluxo contínuo para a área de 

pós-usinagem. 

4. Realizar a aplicação do Balanceamento de Linha e suas ferramentas de padronização do 

tempo e sincronismo entre os operadores. 
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5. Realizar simulações na fábrica a fim de validar as melhorias atingidas com a 

implementação dos conceitos do princípio de fluxo contínuo 

6. Apresentar as conclusões sobre o projeto, descrever os benefícios alcançados na utilização 

das técnicas Lean.  

 

 

1.2. JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

 

Segundo Womack (2010), a Produção Enxuta possui 5 princípios que devem ser 

considerados na sua implementação: o valor, fluxo de valor, fluxo contínuo, fluxo puxado e a 

perfeição.  

O primeiro princípio é considerado como o ponto de partida para a Mentalidade Enxuta e 

consiste em definir o que é valor para a empresa. Segundo Womack (2010), valor é o 

resultado final de um processo no qual foi produzido apenas o requerido pelo cliente, nada 

melhor ou pior do que o cliente deseja.  

Já o fluxo de valor é definido por Womack (2010) como o conjunto de ações necessárias 

para atender aos requisitos do cliente. Segundo o Lean Institute Brasil (2016), o fluxo de valor 

pode ser obtido por meio da separação dos processos em três tipos: aqueles que efetivamente 

geram valor; aqueles que não geram valor, mas são importantes para a manutenção dos 

processos e da qualidade; e, por fim, aqueles que não agregam valor, devendo ser eliminados 

imediatamente.  

O fluxo contínuo, por sua vez, se refere a produzir uma peça por vez, com cada item 

passando imediatamente de uma etapa do processo para a próxima etapa sem desperdícios 

entre elas (ROTHER et al., 1999). Segundo Liker (2004), a implementação do fluxo contínuo 

faz com que realmente apareçam as ineficiências na produção que antes se escondiam nos 

elevados estoques, elevados tempos de processamento e retrabalhos. As melhorias dessas 

ineficiências fazem com que o fluxo contínuo proporcione muitos benefícios para a produção, 

como a redução do lead time, aumento da qualidade e redução de custos.  

Segundo Dennis (2007), o fluxo puxado consiste na produção de produtos ou serviços 

apenas se o cliente do processo posterior houver requisitado, ou seja, não é produzido nada 

além do requisitado pelo cliente e apenas quando o cliente solicitar. Este método traz muitas 
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vantagens para o sistema, como tempos de ciclo reduzidos, redução de estoques, melhoria da 

qualidade, ergonomia e segurança. 

Por fim, busca-se atingir a perfeição dos processos, ou seja, a criação de valor perfeito no 

fluxo de valor sem que haja desperdício algum. Para isso, volta-se aos princípios anteriores, 

de modo a aperfeiçoá-los e eliminar qualquer tipo de desperdício existente (WOMACK et. al., 

1998 apud FERRO, JONES & WOMACK, 2007). 

Considerando estes princípios, o Lean Institute Brasil (2016) afirma que muitas empresas, 

apesar de continuamente olharem para sua cadeia produtiva, não realizam projetos de 

melhoria de processo com o foco na geração de valor, o que faz com que muitas 

oportunidades de melhoria não sejam notadas, ou então, os resultados almejados não sejam 

efetivamente alcançados.  

Tendo em vista a afirmação do Lean Institute Brasil (2016) de que muitas empresas não 

analisam criticamente o processo com relação ao valor que gera ao cliente, foi realizado um 

estudo em uma empresa do setor siderúrgico a fim de aumentar a produtividade a partir da 

implementação do princípio de fluxo contínuo e ferramentas do Pensamento Enxuto. Na 

empresa em estudo, observou-se uma defasagem com relação à concepção de valor, fluxo de 

valor e fluxo contínuo no processo de pós-usinagem. Percebeu-se perdas atreladas ao processo 

como excessiva movimentação, estoque entre processos, ociosidade de pessoal, espera por 

falta de ferramentas necessárias e aproximadamente 11% de retrabalho no processo de 

acabamento e liberação de acessórios. Visto estas questões, faz-se necessário a realização de 

um estudo que proponha soluções para os problemas listados. 

 

 

1.3. DELIMITAÇÃO 

 

 

Em consequência do atual cenário econômico, este projeto final de curso consistirá na 

implementação da metodologia de pesquisa-ação, a fim de corroborar o objetivo geral 

definido, na atividade de pós-usinagem de acessórios para o setor de Óleo e Gás em uma 

empresa siderúrgica localizada na cidade de Rio das Ostras-RJ. 

Devido ao pouco tempo disponível para pesquisa, serão escolhidos os 3 fluxos de 

produção mais representativos, o que totaliza aproximadamente 80% da produção realizada 

no setor de pós-usinagem a fim de realizar o estudo fundamentado nos conceitos do Lean 

Manfacturing. Apesar de representar um grande impacto na implementação do fluxo 
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contínuo, não será realizada análise de layout nos fluxos produtivos por uma delimitação da 

empresa em estudo, porém o tema será explorado na pesquisa bibliográfica. 

Vale ressaltar que o estudo a ser apresentado é uma adaptação das ferramentas do Lean 

Manufacturing às particularidades do processo de pós-usinagem da empresa estudada. 

Portanto, o método utilizado neste projeto pode não ser integralmente aplicado em outros 

casos. 

 

1.4. ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

O capítulo inicial dará introdução ao tema proposto pelo trabalho, onde também serão 

descritos os objetivos, a justificativa e a delimitação temática. 

No segundo capítulo, será realizada uma revisão bibliográfica do tema do projeto 

descrevendo a origem da mentalidade enxuta, seus pilares de sustentação e suas ferramentas 

aplicadas ao projeto proposto. 

O terceiro capítulo descreverá a metodologia e a definição do método a ser utilizado na 

implementação do fluxo contínuo, considerando os métodos propostos por alguns autores 

citados na referência bibliográfica. 

O quarto capítulo será composto da aplicação do método proposto na empresa escolhida, 

descrevendo a implementação das ferramentas do Lean adaptadas à realidade do processo 

estudado, assim como uma análise dos indicadores de desempenho que mensuram os 

resultados obtidos com o projeto. 

Por fim, o quinto capítulo irá apresentar as conclusões e considerações finais sobre o 

projeto desempenhado, além de uma reflexão sobre o aprendizado adquirido com a aplicação 

da metodologia e sugestão de estudos futuros. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. ORIGEM DA MENTALIDADE ENXUTA 

 

 

Para analisarmos a história da Manufatura Enxuta, é indispensável nos referirmos ao 

Sistema Toyota de Produção. Autores como Shingo (1996), Ohno (1997) e Ghinato (1996) 

afirmam que os princípios enxutos têm como base o Sistema Toyota de Produção, sendo o seu 

mentor Taiichi Ohno, engenheiro mecânico que entrou para a Toyota Motor Company em 

1943, chegando à vice-presidência executiva em 1975 (SIMÕES, 2009). 

O Sistema Toyota de Produção foi concebido e sua implementação teve início logo após a 

Segunda Guerra Mundial, porém, começou a ser percebido mundialmente durante a crise do 

petróleo no outono de 1973, quando muitas indústrias acostumadas a produzir em larga escala 

se viram confrontadas com a situação econômica de crescimento zero e a baixa demanda de 

produção. Durante essa emergência econômica muitas empresas foram prejudicadas 

financeiramente, porém a Toyota se destacou com os resultados que estava conseguindo a 

partir de sua “implacável busca pela eliminação de desperdícios”. (OHNO, 1997, p. IX) 

A produção em massa de Henry Ford, também conhecida como produção em larga escala, 

orientou a indústria automobilística por mais de meio século, sendo adotada em quase toda 

atividade industrial na Europa e América do Norte (WOMACK, JONES & ROOS, 1992). 

Neste modelo de produção observa-se uma preocupação com as atividades em escala, 

refletida em suas principais características: alto volume de produção, separações em 

departamentos para as melhorias de redução de custos, trabalho na produção separado do 

projeto, divergências com os fornecedores e produção empurrada (SIMÕES, 2009).  

O Sistema Toyota de Produção evoluiu da necessidade, já que a indústria japonesa 

enfrentou no período do pós-guerra condições de baixa demanda do mercado, no qual havia 

uma exigência de que produzissem grandes variedades em pequenas quantidades. Esse 

contexto econômico fez com que a Toyota tivesse seu conceito inicial baseado totalmente na 

eliminação de desperdícios, sendo que todos os tipos de desperdícios ocorrem quando se 

produz o mesmo produto em quantidades grandes, o que faz com que os custos finais se 

elevem. Por conta disso, torna-se mais econômico produzir um item de cada vez (OHNO, 

1997). 

A partir deste novo conceito de gestão, proposto por Taiichi Ohno durante o 

gerenciamento da produção da Toyota, foram desenvolvidas novas ferramentas de 

gerenciamento eficazes e capazes de promover melhorias durante o processo, originando o 
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Sistema Toyota de Produção, modelo também conhecido como Lean Production 

(BARBOSA). 

 

 

2.2. OS PILARES DE SUSTENTAÇÃO DA PRODUÇÃO ENXUTA 

 

 

A fim de cumprir com o objetivo de eliminar desperdícios, o Sistema Toyota de Produção 

está sustentado em dois pilares: Just-in-time e Autonomação, ou automação com um toque 

humano (OHNO, 1997), representados na Figura 1 como os pilares da “Casa do Sistema 

Toyota de Produção”. 

Para Ohno (1997), Just-in-time se refere às partes corretas à montagem alcançarem o fluxo 

produtivo no momento em que são necessários e somente na quantidade necessária. Para isso, 

é necessário considerar outros itens deste pilar, como o fluxo contínuo, tempo takt e sistema 

puxado (Figura 1): 

a) Fluxo Contínuo: tem como objetivo evitar longas rotas de processo ao longo da 

fábrica, que geram acúmulo de estoques e redução da velocidade do processo. É 

recomendável que o arranjo físico inclua a criação de células de produção que 

contemplem os processos necessários à produção das famílias de produtos 

necessárias. Neste caso, para que o fluxo flua sem interrupções, sem estoques 

intermediários e com um baixo lead time, torna-se necessário a implantação do 

fluxo contínuo (SIMÕES, 2009). 

b) Tempo Takt: takt é um termo alemão referente a um intervalo preciso de tempo. 

No Sistema Toyota de produção o termo Tempo Takt é utilizado com o intuito de 

fornecer um ritmo à produção de acordo com a demanda do cliente, sendo o modo 

de cálculo o tempo disponível para a produção dividido pela demanda do cliente 

(SHOOK et al., 2007). 

c) Sistema Puxado: método de controle da produção em que as atividades do fluxo 

abaixo avisam às atividades do fluxo acima sobre suas necessidades, eliminando a 

produção em excesso (SHOOK et al., 2007). 

A outra base do Sistema Toyota de Produção é denominada autonomação (Figura 1), 

também conhecida como a automação com um toque humano ou Jidoka. O conceito de 

autonomação é referente às máquinas que podem evitar problemas, por ter um dispositivo que 
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pare ao perceber qualquer tipo de anormalidade, sendo assim, uma máquina autonomatizada 

desempenha o útil papel de evitar a fabricação de produtos defeituosos (OHNO, 1997). 

Já a base do Sistema Toyota de produção, o que garante a estabilidade do modelo de 

produção, é constituído do nivelamento de produção (Heijunka), trabalho padronizado e 

melhoria contínua (kaizen).  

Segundo Shook et al. (2007, p. 33), “Heijunka se refere ao nivelamento do tipo e da 

quantidade de produção durante um período fixo de tempo. Isso permite com que a produção 

atenda eficientemente às exigências do cliente, ao mesmo tempo que evita excesso de estoque, 

reduz custos, mão-de-obra e lead time de produção em todo o fluxo de valor.”. 

Segundo Dennis (2007), o Trabalho Padronizado é uma ferramenta com foco na 

padronização das atividades operacionais rotineiras, de modo que o Trabalho Padronizado 

seja a mais segura, fácil e eficiente maneira de se produzir. Além disso, o Trabalho 

Padronizado proporciona muitos benefícios à produção: estabilidade, gestão do conhecimento, 

autonomia aos operadores para resolverem problemas e melhoria contínua (kaizen) são alguns 

destes benefícios.  

Abaixo a Figura 1 sintetiza as principais ferramentas do Pensamento Enxuto, as quais 

serão consideradas como base teórica deste trabalho: 

 

Figura 1: Sistema Toyota de Produção 

Fonte: Adaptado de Lean Institute Brasil (2016) 

Objetivo: A melhor qualidade, o menor custo e lead time mais curto

Just in Time Jidoka

Fluxo Contínuo

Tempo Takt

Sistema Puxado

Parar e notificar 

anormalidades

Separar o 

trabalho 

humano das 

máquinas

Heijunka Trabalho Padronizado          Kaizen

Estabilidade



20 

 

 
 

2.3. OS PRINCÍPIOS DA PRODUÇÃO ENXUTA 

 

 

Existe um conjunto de ferramentas específicas, como métodos de análise de problemas, 

ferramentas de melhoria e novos arranjos organizacionais que podem operacionalizar os 

conceitos do Pensamento Enxuto (OHNO, 1997). As ferramentas e conceitos considerados 

fundamentais para a execução deste trabalho serão descritos abaixo. 

 

 

2.3.1. O CONCEITO DE VALOR 

 

 

Segundo o Lean Institute Brasil (2016), definir o que é valor para a organização é o ponto 

de partida da Mentalidade Enxuta. Ao contrário do que muitos pensam, não é a empresa, mas 

sim o cliente quem define o que é valor, o qual é gerado a partir da necessidade, e cabe às 

empresas descobrirem qual é essa necessidade e procurar satisfazê-la, a fim de manter a 

empresa no negócio e aumentar seus lucros por meio da melhoria contínua dos processos, da 

qualidade e redução de custos.  

Em contrapartida, Womack et al. (1998) afirma que para muitas empresas é difícil 

começar do ponto certo a definir o que é valor. Isso porque a maioria dos produtores estão 

acomodados em fabricar o que sempre fabricaram e muitos consumidores não conseguem 

expressar claramente suas necessidades e acabam pedindo alguma variação do que já estão 

obtendo, ou seja, eles simplesmente começam do lugar errado e acabam no destino errado. 

Em seguida, quando os fornecedores ou clientes decidem repensar o valor, em geral caem em 

fórmulas simples – custo baixo, maior variedade de produtos através da customização, entrega 

imediata – em vez de analisar conjuntamente o valor e questionar as antigas definições para 

saber o que é realmente necessário. 

Segundo Womack et al. (1998), outro motivo pelo qual as empresas têm dificuldade de 

definir o valor para a empresa é que em um ambiente corporativo em que há uma integração 

entre muitos fornecedores, como por exemplo, em uma cadeia de suprimentos, cada empresa 

tende a definir seu “valor” da forma mais adequada às próprias necessidades, mesmo que o 

cliente final seja o mesmo. O grande problema é que quando essas diferentes definições são 

reunidas, normalmente não é exatamente o que o cliente deseja, gerando a insatisfação do 

mesmo. 
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Womack et al. (1998) defende a necessidade de redefinir o valor para a empresa como a 

chave para se encontrar mais clientes e vendas com rapidez, já que, quando se repensa o valor 

as empresas enxutas rediscutem continuamente com as equipes de produto perguntando se 

obtiveram a resposta certa. A partir desta dinâmica, tem-se a especificação de valor análoga 

ao kaizen, que busca melhorar continuamente as atividades de desenvolvimento de produtos, 

o registro de pedidos e a produção, proporcionando resultados uniformes ao longo do 

caminho para a perfeição. 

 

 

2.3.2. CADEIA DE VALOR 

 

 

Segundo Shank e Govindarajan (1993), a cadeia de valor no mundo corporativo é o 

conjunto interligado de todas as atividades que criam valor, ou seja, colaboram para a criação 

do produto final que satisfaça o cliente, desde uma fonte básica de matérias-primas, passando 

por fornecedores de componentes, até a entrega do produto final às mãos do consumidor. 

Segundo Porter (1989), a cadeia de valor representa as atividades estratégicas de uma 

empresa, colaborando com a compreenção do comportamento dos potenciais de diferenciação 

da mesma. Porter (1989) afirma ainda que toda empresa é uma junção de atividades que são 

executadas a fim de projetar, produzir, comercializar, entregar e sustentar seu produto, as 

quais podem ser representadas em uma cadeia de valores. 

Womack et al. (1998), em sua constante busca pela redução de desperdícios através dos 

princípios da mentalidade enxuta, propõe a criação de um “mapa” da cadeia de valor, 

identificando as ações necessárias para projetar, pedir e produzir um produto específico a fim 

de dividí-las em três categorias: (1) aquelas que realmente criam valor, conforme percebido 

pelo cliente; (2) aquelas que não criam valor, mas são necessárias para os sistemas de 

desenvolvimento do produto, atendimento de pedidos ou produção (muda Tipo Um) e, 

portanto, ainda não podem ser eliminadas; e (3) as ações que não criam valor conforme 

percebido pelo cliente (muda Tipo Dois) e, assim, podem ser eliminadas imediatamente. 

Ferro et al. (2007) afirma que antes de iniciar o processo de análise do fluxo de valor, é 

importante considerar a definição das famílias de produtos. As famílias de produtos são 

delimitações de produtos que possuem etapas similares de processamento e equipamentos 

comuns, tendo consequentemente tempos de ciclo similares. Dessa forma, as famílias de 
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produtos servirão como unidade de análise do fluxo de valor, já que por serem de 

características similares evita-se que o estudo utilize dados discrepantes da realidade. 

Uma das principais ferramentas utilizadas para registrar e analisar o processo de fluxos de 

valor é o diagrama de processo. Essa ferramenta proporciona uma visão sistêmica do 

processo, sendo muito importante para a análise das atividades de fluxo e das atividades de 

conversão, podendo nesse caso analisar a redução de atividades que não agregam valor ao 

produto final. Além disso, pode-se ainda incluir a quantificação de outros indicadores como: o 

tempo do processo, a distâncias percorridas em cada atividade e o número de funcionários 

envolvidos. A diminuição desses indicadores pode trazer uma redução de custo, em muitos 

casos, significativa para a empresa (SALES, BARROS & ALMINO, 2004). 

O Diagrama de Processo (Figura 2) inicia com a entrada de matéria-prima na fábrica e 

sequencia cada etapa do fluxo produtivo, como transportes e armazenamentos, inspeções, 

usinagens, montagens, até que se obtenha o produto acabado, ou parte de um subconjunto. 

Para representação de qualquer mapa de processo, clareza e fidelidade são requisitos básicos 

(H. L. CORRÊA & C. A. CORRÊA, 2004). 

O estudo detalhado desse diagrama, a partir da representação de cada passo do processo, 

certamente será uma base para proposição de melhorias. Após a análise do diagrama de 

processo, normalmente obtem-se algumas conclusões quanto ao fluxo produtivo, como 

operações que possam ser eliminadas inteiramente ou parcialmente, operações que possam ser 

combinadas, a substituição por máquinas mais econômicas e a eliminação de esperas. Em 

suma, outros melhoramentos podem ser feitos, contribuindo para a produção de um produto 

melhor a um custo mais baixo. Além disso, o mapa de processo ajuda a demonstrar as 

consequências que mudanças em uma parte do processo terão em outras operações ou 

atividades e também auxiliar na descoberta de operações particulares do processo produtivo 

que devam ser submetidas a uma análise mais cuidadosa (PINHO, LEAL, MONTEVECHI & 

ALMEIDA, 2007). 

Para documentar todas as atividades realizadas por uma pessoa ou por uma máquina, 

durante o processo produtivo, padronizou-se agrupar essas atividades em cinco categorias 

(Quadro 1): 
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Quadro 1 - Descrição da Simbologia utilizada nos Diagramas de Processo 

Fonte: Adaptado de Sales et al. (2004) e Pinho et al. (2007) 

 

 

Figura 2: Diagrama de Processo 

Fonte: Adaptado de Rodrigues et al (2010) 

 

Após a realização do Diagrama de Processo, é possível discriminar as atividades de 

acordo com a classificação das que agregam valor ao produto e as que não agregam valor 

utilizando a Carta AV/NAV (Figura 3).  
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Figura 3: Carta AV/NAV 

Fonte: Adaptado de Martins e Laugeni (2006) 

 

Observa-se na Figura 4 uma desproporção entre as atividades que agregam valor e as 

que não agregam, já que uma redução de 10% no tempo gasto com atividades que agregam 

valor (AV) representa em todo o tempo que a peça passa dentro de uma empresa um tempo 

muito menor do que uma redução de 10% no tempo gasto com atividades que não agregam 

valor (NAV). Por conta disso, orienta-se a focar os projetos de melhorias em reduzir, ou se 

possível eliminar, as atividades que não agregam valor ao invés de otimizar as atividades que 

já agregam valor. (CHAVES FILHO, 2007) 

 

Figura 4: Melhoria nas Atividades que Não Agregam Valor 

Fonte: Adaptado de Chaves Filho (2007) 
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2.3.3. FLUXO CONTÍNUO 

 

 

Segundo Rother et al. (1999), fluxo contínuo se refere a produzir uma peça por vez, com 

cada item passando imediatamente de uma etapa do processo para a próxima etapa sem 

interrupções e desperdícios entre elas. 

Segundo Womack et al. (1998), a primeira etapa para se colocar em prática o fluxo, uma 

vez definido o valor e identificada toda a cadeia de valor, é focalizar o objeto real – o projeto 

específico, o pedido específico e o próprio produto – e jamais desviar a atenção deste objeto 

do início à conclusão do projeto. A segunda etapa é ignorar as fronteiras tradicionais de 

tarefas, profissionais, funções departamentais, ou seja, eliminar todos os obstáculos ao fluxo 

contínuo do produto ou a família específica de produtos. A terceira e última etapa é repensar 

as práticas e ferramentas de trabalho específicas, a fim de eliminar retrofluxos, sucata e 

interferências de todos os tipos, a fim de que o projeto, a emissão de pedidos e a fabricação do 

produto possam seguir continuamente. 

Womack et al. (1998) afirma ainda que para os sistemas de fluxo contínuo fluirem, é 

preciso que todas as máquinas e todos os operadores estejam totalmente “capazes”, ou seja, é 

necessário que os mesmos estejam em condições favoráveis a operar com boa performance, 

qualidade e precisão quando necessário. Considerando isso, é necessário que a equipe de 

produção tenha habilidade nas tarefas executadas, que as máquinas estejam sempre 

disponíveis e que o trabalho seja rigorosamente padronizado. 

Para alcançar um ambiente favorável ao fluxo contínuo, é importante utilizar como 

ferramentas os controles visuais, como, por exemplo, nos projetos de 5S, em que todos os 

resíduos e itens desnecessários são eliminados e todas as ferramentas têm um lugar de 

armazenamento claramente marcado e visível na área de trabalho, indicadores de 

produtividade, gráficos de trabalho atualizados e claramente afixados. Em suma, os 

envolvidos devem ser capazes de manter facilmente a organização do ambiente e ter acesso 

direto às informações da performance e qualidade da produção, através de quadros de Gestão 

à Vista. (WOMACK et al., 1998). 

Além das ferramentas visuais, outro fator que possibilita a criação de um fluxo contínuo é 

a execução das operações em um layout que favoreça a produção peça-a-peça com o mínimo 

de interrupções. Segundo Lima (2007), o arranjo físico do processo produtivo influencia 

totalmente no resultado final da produção. Realizando um comparativo entre o arranjo linear e 

o celular, por exemplo, podemos perceber que no arranjo físico linear (Figura 5) os 
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operadores trabalham normalmente sentados em regime de monotarefa, o que dificulta o 

agrupamento das operações para o balanceamento da linha e contribui para uma sub-

utilização da mão de obra, gerando um desbalanceamento dos recursos, estoques entre 

processos e aumento no lead time de fabricação.  

 

 

Figura 5: Arranjo Físico Linear 

Fonte: Adaptado de Lima (2007) 

 

Já no arranjo físico celular (Figura 6), os postos de trabalho são aproximados e dispostos 

em formato “U”, o que faz com que os operadores trabalhem mais próximos uns dos outros. 

Esse layout traz muitas vantagens para o fluxo contínuo, pois com os postos de trabalho 

próximos o balanceamento das operações e adequação da mão de obra se torna factível, o que 

colabora para o aumento da eficiência produtiva, redução de estoque entre processos e 

redução do lead time (ROTHER et al., 2002; LIMA, 2007). 

 

 

Figura 6: Arranjo Celular 

Fonte: Adaptado de Lima (2007) 

 

Dentre os principais impactos após a implementação do fluxo contínuo está a redução do 

lead time, ou seja, o intervalo de tempo entre a entrada da matéria-prima até a saída dos 
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produtos acabados. Este resultado, muitas vezes é consequência de ações de melhoria 

realizadas após a retirada do estoque de produção, o qual pode em muitos casos “camuflar” os 

problemas atrelados à produção (LIKER, 2004; WOMACK et al., 1998). 

 

 

2.4. MÉTODOS E FERRAMENTAS DA PRODUÇÃO ENXUTA 

2.4.1. BALANCEAMENTO DE LINHA 

 

 

Segundo Tapping, Luyster e Shuker (2002), balancear uma de linha de montagem é o 

processo por meio do qual a carga de trabalho é dividida entre os operadores em uma linha de 

produção de modo a atender o tempo takt, ou seja, o rítimo da demanda do cliente. Algumas 

vantagens de se ter uma linha balanceada é que cada estação de trabalho produz de forma 

sincronizada e na quantidade adequada, gerando um fluxo constante e sem interrupções em 

todos os Postos de Trabalho (ABDULLAH, 2003). 

Uma das ferramentas utilizadas para realizar o balanceamento de linha é o Gráfico de 

Balanceamento de Operador (GBO), também conhecida como quadro yamazumi, que consiste 

em um gráfico no qual está descrito a distribuição de trabalho e seus tempos entre os 

operadores da linha de produção e relaciona com o takt time, baseado em dados reais 

observados. Esta ferramenta é quantitativa, simples, visual, retira as aproximações no projeto 

e permite que engenheiros, gerentes e operadores trabalhem juntos utilizando fatos, sendo 

muito útil para desenvolver nossos próprios "olhos para o fluxo", ou seja, o entendimento 

pleno do processo (ROTHER et al., 2002). 

Segundo Ferro et al. (2007), o Gráfico de Balanceamento de Operador ajuda na criação de 

fluxo contínuo em um processo com múltiplas etapas e multiplos operadores, distribuindo os 

elementos de trabalho do operador em relação ao tempo takt (Figura 9).  

No Gráfico de Balanceamento de Operador são utilizadas barras verticais para representar 

a quantidade total de trabalho a ser realizada por cada operador, comparada ao tempo takt. A 

barra vertical para cada operador é dividida em pequenas barras que representam diversos 

elementos de trabalho, com a altura de cada elemento representando a quantidade de tempo 

requerida. A elaboração desse gráfico auxilia na redistribuição dos elementos de trabalho 

entre os operadores, o que é essencial para a adequação do número de operadores necessários, 

tornando a quantidade de trabalho realizada quase igual ao tempo takt (FERRO et. al, 2007) 

(Figura 9). 
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Para que o Gráfico de Balanceamento de Operador seja realizado com eficácia, é 

crucial o seguimento das seguintes etapas (ROTHER et al., 1999):  

1. Identificação dos elementos do trabalho (Figura 7): identificação das 

microatividades que compõem a operação realizada pelos operadores, assim como 

a identificação das mudas (desperdícios) intrínsecas à operação. 

 

Figura 7: Etapa 1 - Gráfico de Balanceamento de Operador 

Fonte: Adaptado de Rother et al. (1999) 

 

2. Eliminação das atividades que não agregam valor (Figura 8): Realização de ações 

que eliminem as mudas (desperdícios) das operações. 

 

Figura 8: Etapa 2 - Gráfico de Balanceamento de Operador 

Fonte: Adaptado de Rother et al. (1999) 

 

 

3. Medição dos tempos de cada atividade e distribuição do trabalho pelos operadores 

(Figura 9): após a implementação das melhorias, deve-se cronometrar os tempos 
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das atividades e distribuir os elementos de trabalho entre os operadores de modo 

que o tempo de ciclo se aproxime ao máximo do tempo takt.  

 

Figura 9: Etapa 3 - Gráfico de Balanceamento de Operador 

Fonte: Adaptado de Rother et al. (1999) 

 

 

2.4.2. GESTÃO À VISTA 

 

 

Segundo Womack et al. (1998), Gestão à Vista é a disposição de ferramentas, peças, 

atividades de produção e indicadores em local de total visibilidade, para que todos os 

envolvidos possam entender de maneira transparente as condições do sistema. Além disso, a 

Gestão à Vista disponibiliza as informações necessárias para que os empregados passem a 

basear as suas ações em fatos e dados, gerados, por exemplo, pelo sistema de indicadores de 

desempenho (MARTINS & COSTA, 1998). 

Mello (1998) definiu Gestão à Vista como sendo uma forma de comunicação disponível 

em uma linguagem acessível a qualquer funcionário que trabalhe em uma determinada área ou 

qualquer pessoa que esteja de passagem por esta área e deseje visualizá-la, trazendo uma nova 

luz e uma nova vida à cultura no local de trabalho, através do compartilhamento das 

informações (PACKER & SUSKI, 2010). 

Segundo Mello (1998), os principais objetivos da gestão à vista são oferecer informações 

acessíveis e simples, capazes de facilitar o trabalho diário, de modo a aumentar a motivação 

para se trabalhar com maior qualidade, aumentar o conhecimento de informações ao maior 

número de pessoas possíveis, reforçar a autonomia dos funcionários no sentido de enriquecer 
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os relacionamentos, incentivando a participação e tornar o compartilhamento das informações 

uma questão de cultura da empresa. 

 

 

2.4.3. A SISTEMÁTICA DE 5S 

 

 

Segundo Ferro et al. (2007), o 5S são cinco termos em japonês que começam com a letra 

“S”, sendo consideradas de grande importância para o lean por descreverem práticas que 

quando implementadas melhoram o ambiente de trabalho, utilizando principalmente técnicas 

de gestão visual. Os cinco termos em japonês são (Figura 10) (FERRO et al, 2007; DENNIS, 

2007): 

1. Seiri (Senso de Utilização): separar os itens necessários dos desnecessários para o 

Posto de Trabalho, deixando no ambiente de trabalho apenas os itens necessários e 

descartando os demais. 

2. Seiton (Senso de Organização): organizar os itens que sobraram, definindo e 

identificando o melhor local para armazená-los, de modo a reduzir as movimentações 

desnecessárias. Dessa forma, é importante considerar que os objetos utilizados com 

maior frequência devem estar localizados mais próximos do local de uso e os que são 

utilizados com menor frequência devem estar mais distantes. Além disso, nesta etapa 

são elaborados controles visuais para as quantidades necessárias de cada item, 

demarcando o local com o tamanho utilizado para a quantidade necessária, assim 

pode-se garantir que haverá apenas o necessário no local demarcado. 

3. Seiso (Senso de Limpeza): após as fases de descarte e organização, realiza-se uma 

limpeza nos objetos necessários, como máquinas, ferramentas, chão, entre outros. 

Antes dessa realização, deve-se definir o que realmente necessita limpeza, como deve 

ser limpo, quem irá limpar e qual será o padrão de limpeza. Vale ressaltar a 

necessidade de identificar as fontes de sugeira, como algum vazamento na máquina, 

por exemplo, a fim de eliminar a causa raiz do problema. 

4. Seiketsu (Senso de Padronização): padronizar o que foi realizado nos “3S” anteriores. 

Nesta etapa, pode-se utilizar a gestão visual como forma de padronização, como por 

exemplo anexando próximo ao objeto uma foto de como ele deve estar, identificando 

o local que cada objeto deve ser armazenado, ou ainda elaborando um checklist dos 
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itens que devem ser verificados, limpos e organizados de acordo com a frequência 

necessária e definindo quem deverá realizar cada atividade. 

5. Shitsuke (Senso de Autodisciplina): ter disciplina para manter o que foi realizado nos 4 

primeiros Ss. A fim de promover esta autodisciplina, primeiramente deve ser realizado 

um treinamento de 5S com todos os funcionários da área. Além disso, pode-se realizar 

uma gestão à vista com as metas de 5S, promover mensalmente a área com o melhor 

5S, realizar visitas na área a fim de avalizar o 5S e propor melhorias, conceder ao 

trabalhador da área a responsabilidade de manter o 5S da mesma. 

 

 

 

Figura 10: Os cinco termos do "5S" 

Fonte: Adaptado de Ferro et al. (2007) 

 

 

2.4.4. 5 PORQUÊS 

 

 

Segundo Ferro et al. (2007), Ohno (1997), o método dos “5 porquês” consiste 

basicamente em perguntar ao menos 5 vezes o porquê de um problema, a fim de encontrar a 

causa-raiz do mesmo (Figura 11). Este método é considerado extremamente eficaz, pois 
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direciona a atuação corretiva na raiz do problema, o que faz com que o problema não volte a 

ocorrer novamente. 

Prova da grande eficácia deste método é que muitas das ferramentas utilizadas no 

Lean Manufacturing foram elaboradas a partir da aplicação dos “5 porquês”. Por exemplo, o 

conceito de autonomação foi elaborado a partir do questionamento de por que uma pessoa 

pode operar apenas uma máquina? Logo, obtiveram a causa de que as máquinas não eram 

programadas para parar ao final do ciclo; A sincronização da produção foi outro exemplo de 

ideia de melhoria a partir do método “5 porquês”, questionando o por que não era possível 

produzir um produto just-in-time, chegaram à conclusão de que a causa-raiz era o 

desconhecimento do tempo dos processos, o que causava um desbalanceamento na linha de 

produção (OHNO, 1997). 

 

 

Figura 11: O método dos 5 Porquês 

Fonte: Adaptado de Ohno (1997) 

 

 

2.4.5.  TRABALHO PADRONIZADO 

 

 

Segundo Marshall, Cierco, Rocha, Mota e Leusin (2006), Womack (2010), a padronização 

é fundamental para as organizações, pois quando se tem os processos e métodos padronizados 

é possível haver uma disseminação do conhecimento e das técnicas aprimoradas na própria 

empresa e em outras empresas como benchmarking, a fim de que sejam base para a definição 
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de seus processos. Além disso, quando se tem o envolvimento de todos os colaboradores em 

uma cultura de melhoria contínua, a estabilidade do processo, causada pela padronização das 

atividades, torna o ambiente de trabalho propício à análise crítica das operações pelos 

próprios operadores, fazendo com que haja uma ajuda mútua com problemas recorrentes na 

linha e uma consequente melhoria dos procedimentos e métodos da empresa. 

Segundo o Lean Institute Brasil (2016), Trabalho Padronizado pode ser definido como a 

maneira mais adequada de se realizar determinado conteúdo de trabalho em um dado 

momento. Sendo que o mesmo não é estático, ou seja, se existir uma maneira mais apropriada, 

esta deve passar a ser a nova referência, seguindo a essência de melhoria contínua do kaizen.  

Com base em Ohno (1997) & Liker et al. (2007), entende-se que o Trabalho Padronizado 

consiste de uma especificação detalhada para as atividades elementares dos operadores em um 

processo, de forma a produzir com um mínimo de perdas, em prazo adequado à demanda dos 

clientes e com baixo nível de estoque (FAZINGA & SAFFARO, 2012). 

De acordo com Monden (1997) e Dennis (2007), o Trabalho Padrão é expresso por meio 

de três elementos (Figura 12): 

(a) tempo de ciclo e tempo takt; 

(b) sequência do trabalho (também denominada rotina de operações padrão); 

(c) estoque padrão entre processo.  

Considerando esses três elementos, o Trabalho Padrão pode ser determinado da seguinte 

maneira (MODEN, 1997): 

1) Determinar o tempo de ciclo, ou seja, o tempo de produção de cada peça; 

2) Determinar o tempo de cada elemento de trabalho (operações), ou seja, discriminar o 

tempo em cada elemento de atividades, realizando uma análise das atividades 

realizadas por operador; 

3) Determinar a sequência de operações, ou seja, a maneira mais segura, fácil e produtiva 

de se realizar a operação. Nesta etapa, deve-se estudar o sincronismo necessário entre 

os operadores de um mesmo posto de trabalho e operador com a máquina, de modo 

que o processo seja otimizado, eliminando ociosidades e aumentando a produtividade 

no processo produtivo; 

4) Determinar a quantidade padrão de estoque entre processos; 

5) Preparar a folha de trabalho padrão, também conhecida como Tabela de Trabalho 

Padronizado (TCTP), de modo a proporcionar uma gestão visual do tempo de 

execução das atividades para os operadores. 
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Figura 12: Elementos do Trabalho Padronizado 

Fonte: Adaptado de Monden (1997) 

 

A Tabela de Combinação de Trabalho Padronizado (TCTP) (Figura 13) é uma ferramenta 

visual do Trabalho Padrão, que discrimina as atividades elementares de cada operador, tempo 

de máquina e movimentações com o intuito de analisar a interação de sincronismo entre os 

mesmos. Utilizando esta ferramenta, é possível realizar uma análise da melhor sequência de 

operações a serem realizadas, de modo a aumentar a produtividade do processo (ROTHER et 

al., 2002). 

 

 

Figura 13: Tabela de Combinação de Trabalho Padronizado (TCTP) 

Fonte: Adaptado de Rother et al. (2002)
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Na concepção do Sistema Toyota de Produção, a padronização proporciona a flexibilidade 

gerenciada e permite que as pessoas que o executam também pensem sobre o que estão 

fazendo e proponham melhorias. Sendo assim, o Trabalho Padronizado é algo vivo, criado, 

mantido e aperfeiçoado com participação direta dos trabalhadores que o executam (LEAN 

INSTITUTE BRASIL, 2016). 

 

 

2.4.6. KAIZEN – MELHORIA CONTÍNUA 

 

 

Melhoria Contínua de um fluxo completo de valor ou de um processo individual, a fim de 

se criar mais valor com menos desperdício. 

Há dois níveis de kaizen (ROTHER et al., 1999): 

a) Kaizen de sistema ou de fluxo, que considera o fluxo total de valor. Dirigido pelo corpo 

gerencial. 

b) Kaizen de processo, que foca nos processos individuais. Dirigidos por equipes de 

trabalho e líderes de equipe. 

A Figura 14 ilustra os níveis de kaizen e o quanto a alta administração e linha de frente 

atuam nos mesmos: 

 

 

 

 

Figura 14: Níveis de Kaizen 

Fonte: Adaptado de Ferro et al. (2007, p. 41) 

 

A filosofia da melhoria contínua é comumente representada pelo ciclo PDCA, método 

gerencial que promove a melhoria contínua da organização maneira cíclica e ininterrupta por 

meio de quatro fases (MARSHALL et al., 2006): 
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1ª Fase: Plan (Planejamento) – Entendimento dos problemas a serem solucionados ou 

quais requisitos do cliente a empresa deseja se adequar. Nesta fase são definidas metas e 

objetivos a se alcançar com o projeto e o método de execução que será utilizado durante o 

mesmo.  

2ª Fase: Do (Execução) – Implementação das estratégias planejadas na fase 1. É 

fundamental que os integrantes da equipe sejam devidamente treinados no escopo do projeto, 

a fim de desempenharem um trabalho de excelência. Nesta etapa é importante a coleta de 

dados durante a execução da metodologia proposta para o projeto, a fim de criar um método 

de verificação para a fase 3. 

3ª Fase: Check (Verificação) – Verificação dos resultados obtidos com a execução das 

ações propostas no planejamento e comparação com as metas e objetivos propostos. 

Normalmente utilizam-se ferramentas de controle e acompanhamento como indicadores, 

folhas de verificação (apontamento das atividades realizadas no local de estudo), entre outros. 

Com a utilização destes recursos, verificam-se oportunidades de melhoria no local de estudo 

baseados em fatos e dados. 

4ª Fase: Act (Agir corretivamente) – Nesta fase, adotam-se medidas a fim de eliminar a 

causa dos efeitos indesejados observados na fase 3. Há duas possibilidades para a execução 

desta etapa: 1) Caso a meta não tenha sido alcançada: buscar as causas fundamentais a fim de 

prevenir a repetição dos efeitos indesejados. 2) Caso a meta já tenham sido alcançadas: adotar 

o que foi planejado na primeira fase como padrão para os demais problemas. 

A utilização do ciclo PDCA nos projetos de melhoria faz com que se obtenha 

previsibilidade nos processos a partir da obediência aos padrões, já que se a melhoria foi bem 

sucedida, adota-se o método planejado, e caso não tenha obtido sucesso, gira-se novamente o 

ciclo a fim de planejar um método mais eficaz, conforme exemplificado na Figura 15. 

(MARSHALL et al., 2006) 
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Figura 15: Ciclo PDCA 

Fonte: Adaptado de Marshall et al. (2006) 

 

 

2.4.7.  AUDITORIA DE PROCESSO 

 

 

A auditoria de processo consiste em analisar os parâmetros operacionais a fim de 

identificar possíveis falhas atuantes no processo produtivo, proporcionando uma base para a 

melhoria contínua (FERREIRA, RODRIGUES, REBELATO & CLETO, 2008). A auditoria 

de processo pode ser implementada a partir de rotinas diárias, semanais e mensais de 

verificações dos processos conduzidas por níveis sobrepostos de gerência. Neste sistema de 

sobreposição, os líderes auditam o trabalho dos operadores, os supervisores auditam o 

trabalho dos líderes, os gerentes de área auditam os supervisores e o gerente da planta audita a 

planta, utilizando uma planilha de auditoria (Figura 19) (ROTHER et al., 2002). 

A auditoria de processo pode ter dois enfoques de atuação na melhoria contínua dos 

processos (FERREIRA et al., 2008): 

1) Foco Corretivo: a auditoria de processos pode detectar falhas no cumprimento do 

Trabalho Padronizado, seja por dificuldade na sua realização ou falta de clareza na 

mesma, seja na explicação escrita ou imagens ilustrativas. Neste caso, pode-se criar 

um plano de ações corretivas a fim de corrigir pontos incorretos no padrão ou realizar 

uma reciclagem do treinamento aos operadores (Figura 16). 
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Figura 16: Alcance das auditorias de sistema e de processo em uma atuação corretiva 

Fonte: Adaptado de Ferreira et al. (2008) 

 

2) Foco Preventivo: a auditoria de processos pode ter o foco preventivo quando o auditor 

detecta oportunidades de melhoria nos padrões ao observar o processo, discutir com os 

operadores e as áreas de apoio pode-se analisar e definir um melhor método de 

trabalho, uma melhor sequência de operações que atendam aos critérios de qualidade, 

segurança e expectativas do cliente. Neste caso, faz-se necessário uma melhoria nos 

padrões existentes, adequando ao método que de fato atenda às necessidades 

operacionais (Figura 17). 

 

Figura 17: Alcance das auditorias de processo em uma atuação preventiva 

Fonte: Adaptado de Ferreira et al. (2008) 
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Estas auditorias podem ser parte do trabalho padronizado dos gerentes. Todas as pessoas, 

desde as da operação até os gerentes da planta, têm a responsabilidade de apoiar o fluxo 

contínuo. E cada membro do time gerencial deve servir como urn técnico, ensinando o 

processo de auditoria para as pessoas do proximo nível (ROTHER et al., 2002). A Figura 18 

ilustra uma cadeia típica de responsabilidade, no qual o topo da pirâmide se encontram os 

operadores, os quais participam diretamente do processo que agrega valor ao produto, abaixo 

temos na ordem os líderes, supervisor e gerentes dando o “suporte” para os níveis “acima” da 

cadeia de responsabilidades. 

 

 

Figura 18: Cadeia Típica de Responsabilidade 

Fonte: Adaptado de Rother et al. (2002, p. 93) 
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Figura 19: Planilha de Auditoria 

Fonte: Adaptado de Rother et al.  (2002, p. 94)

TP = Trabalho Padronizado

Exemplo de Planilha de Auditoria

Nota: Onde for feito um "X" a ação corretiva deve ser tomada antes do 
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Comentários

4) Se a pessoa checada está senguindo o TP, colocar um "O" na célula 
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causa na seção de comentários
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3. METODOLOGIA 

 

 

Segundo Silva e Menezes (2005), a metodologia tem como finalidade conduzir o 

pesquisador em reflexões conceituais, análises e indagações que proporcionem a execução de 

uma pesquisa sólida e que gerem resultados satisfatórios para o atingimento dos objetivos 

propostos.  

Dresch, Lacerda e Miguel (2015) destacam três metodologias aplicáveis a pesquisas na 

área de gestão: o estudo de caso, a pesquisa-ação e o design science research. O estudo de 

caso, segundo Gil (2002), consiste no estudo profundo de objetos de análise a fim de explorar 

situações práticas, descrever a situação do contexto que se está realizando uma determinada 

análise ou formular hipóteses e descrever teorias. Segundo Tripp (2005), a pesquisa-ação 

consiste na utilização de técnicas de pesquisa a fim de investigar a situação atual de um 

contexto, analisar e tomar decisões que impactem na melhoria do cenário pesquisado. Já o 

design science research, tem como principal objetivo o desenvolvimento de estudos para a 

prescrição, realização de projetos e criação de artefatos que solucionem o problema 

identificado inicialmente (DRESCH et al., 2015). Além dessas metodologias, Gil (2002) 

ressalta a importância da realização da pesquisa bibliográfica, pelo fato de permitir ao 

investigador adiquirir maior conhecimento a cerca do tema escolhido, a partir da cobertura de 

uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. 

Diante destas definições, indentificou-se que a metodologia da pesquisa-ação é a que mais 

se adequa aos objetivos que este trabalho se propõe. Além disso, será realizada uma pesquisa 

bibliográfica em artigos e livros a fim de ter contato com as teorias já publicadas sobre o 

assunto escolhido, analisando-as e avaliando as contribuições que as mesmas podem gerar ao 

trabalho.  

Dresch et al. (2015) destaca que a metodologia da pesquisa-ação consiste em três etapas 

principais: uma preliminar, um ciclo de condução e uma meta-fase, sendo que o ciclo de 

condução é subdividido em seis passos principais e a meta-fase está totalmente interligada 

com estes passos (Figura 20). 
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Figura 20: Metodologia da Pesquisa-Ação 

Fonte: Adaptado de Coughlan e Coghlan (2002) apud Dresch et al. (2015)  

 

Conforme ilustrado na Figura 20, a metodologia da pesquisa-ação consiste na implementação 

de suas fases no estudo, as quais estão detalhadas abaixo (DRESCH et al., 2015): 

1) Primeira Fase (Estudo Preliminar): compreende uma análise do contexto em que a 

pesquisa será realizada, assim como a definição do propósito da condução do trabalho 

e o estabelecimento de justificativas para a execução do estudo e para a condução das 

ações requeridas. 

2) Segunda Fase (Ciclo de Condução): o ciclo de condução inicia com a coleta dos dados 

necessários para a execução da pesquisa, realização de um feedback dos dados 

coletados para os envolvidos na pesquisa, planejamento das ações a serem 

implementadas, implementação das ações e avaliação dos resultados obtidos com a 

prática, comparando com os objetivos propostos inicialmente. Se necessário, deve-se 

retornar à coleta de dados para identificar o cenário alcançado com o ciclo e melhorá-

lo. 

3) Terceira (Meta) Fase (Monitoramento): consiste na verificação dos passos 

implementados no ciclo de condução, a fim de identificar o aprendizado adquirido 

com a condução da pesquisa-ação, contribuindo para a teoria desse tipo de 

desenvolvimento metodológico. 
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3.1. DEFINIÇÃO DO MÉTODO 

 

 

Segundo Gerhardt e Silveira (2009), a metodologia é o estudo sistemático dos métodos, os 

quais consistem no caminho utilizado para formular conclusões a cerca da pesquisa e atingir 

os objetivos propostos. A fim de definir o método adequado para a pesquisa, primeiramente 

foi realizado um estudo bibliográfico em livros, teses, dissertações, artigos, periódicos e 

internet que contemplassem o assunto proposto nesse trabalho. A pesquisa reuniu definição e 

teoria de diversos autores que foram citados e tomados como base para a construção do 

referencial teórico apresentado no capítulo 2. 

A pesquisa bibliográfica possibilitou o conhecimento a cerca de métodos e premissas com 

base no Lean Manufacturing para se construir um Fluxo Contínuo em um processo produtivo. 

Conforme abordado detalhadamente nos capítulos anteriores, o Lean Institute Brasil 

(2016) define cinco princípios da Mentalidade Enxuta: 

a) Definir o que é valor para a empresa, ou seja, identificar os requisitos necessários para 

atingir a satisfação do cliente; 

b) Identificar o Fluxo de Valor, ou Cadeia de Valor, ou seja, separar o processo produtivo 

em três classes: aqueles que efetivamente geram valor; aqueles que não geram valor, 

mas são importantes para a manutenção dos processos e da qualidade; e, por fim, 

aqueles que não agregam valor, devendo ser eliminados imediatamente. (Conforme 

item 2.3.2) 

c) Construir um Fluxo Contínuo, ou seja, dar "fluidez" para os processos e atividades que 

restaram, fazendo com que os produtos sejam produzidos peça-a-peça, sem a geração 

de estoques e sem perdas atreladas ao processo. 

d) Elaborar o Fluxo Puxado, ou seja, produzir produtos ou serviços apenas após a 

solicitação do cliente, trazendo inúmeras vantagens para o sistema, como tempos de 

ciclo reduzidos, redução de estoques, melhoria da qualidade, ergonomia e segurança. 

e) Atingir a perfeição dos processos, ou seja, a criação de valor perfeito no fluxo de valor 

sem que haja desperdício algum. Para isso, volta-se aos princípios anteriores, de modo 

a aperfeiçoá-los e eliminar qualquer tipo de desperdício existente. 

Neste trabalho, será realizada a implementação dos três primeiros princípios do Lean. Para 

a implementação do último princípio, o Fluxo Contínuo, utilizaremos como base algumas das 

etapas propostas por Rother et al. (2002) no livro Criando um Fluxo Contínuo: 
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a) Identificação dos processos e famílias de produtos que apresentam potencial de 

implementação de fluxo contínuo; 

b) Definição dos elementos de trabalho necessários para o processo escolhido e a 

cronometragem dos tempos ótimos de cada elemento, tendo os desperdícios 

eliminados; 

c) Realização do balanceamento de linha; 

d) Elaboração do Trabalho Padronizado; 

e) Criação de Rotina de Auditorias para promover a melhoria contínua do processo. 

 

3.2. PESQUISA-AÇÃO 

 

 

Tendo como base o estudo bibliográfico realizado, será utilizado o seguinte método para 

atingir os objetivos do projeto com a implementação da metodologia de pesquisa-ação 

escolhida (Figura 21): 

 

Figura 21: Etapas do Método de Trabalho 

Fonte: A autora (2016) 

 

As etapas elaboradas para o desenvolvimento do método de trabalho consistem em: 

1) Analisar as Condições Iniciais: a primeira etapa consiste na análise do contexto e da 

situação atual no qual a pesquisa será realizada e em justificar a utilização do método 

proposto, conforme definido pela metodologia da pesquisa-ação. Para a realização 

desta etapa será utilizado a ferramenta dos 5 Porquês, a fim de identificar as causas-

raízes atuantes no sistema. 

2) Identificar o Processo a Implementar o Fluxo Contínuo: esta etapa irá descrever os 

principais fluxos de materiais da fábrica, assim como sua porcentagem de utilização 
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para processamento dos produtos. A partir destes dados, será aplicado o gráfico de 

pareto como ferramenta de priorização, possibilitando a escolha dos fluxos mais 

relevantes para a aplicação da metodologia. A partir desta etapa em diante serão 

considerados o ciclo de condução e o acompanhamento, de acordo com a metodologia 

da pesquisa-ação. 

3) Identificar o Fluxo de Valor: será realizada, para o fluxo de materiais escolhido, a 

análise com o Diagrama de Processo e a Carta AV/NAV, a fim de identificar o estado 

atual do processo, assim como as perdas atreladas ao mesmo. Após esta análise, será 

criado um Plano de Ação para reduzir os tempos com atividades que não agregam 

valor ao produto. 

4) Definir os Elementos de Trabalho e seus Tempos: nesta etapa, será realizada uma 

cronometragem dos tempos de cada operação, assim como a definição dos elementos 

de trabalho necessários e a melhor sequência de atividades para a execução da 

operação; 

5)  Realizar o Balanceamento de Linha: com os tempos coletados na etapa 3, será 

elaborado o gráfico de balanceamento do operador, a fim de definir a melhor 

distribuição de atividades entre os operadores, de modo a evitar ociosidade e fadiga. 

6) Elaborar o Trabalho Padronizado: tendo definido a melhor sequência de atividades e 

distribuição das mesmas entre os operadores, será realizado o Trabalho Padronizado a 

partir de documentos que padronizem o método de trabalho, a sequência de operações, 

o sincronismo entre os operadores e o tempo padrão das atividades; 

7) Criar a Rotina de Auditorias: será criado um padrão de rotina de auditorias, a fim de 

verificar o cumprimento do padrão definido pelos operadores e promover a melhoria 

contínua dos processos padronizados. 

8) Analisar os Resultados Obtidos: por fim, será realizada uma análise dos indicadores de 

produtividade e retrabalho a fim de identificar os ganhos obtidos com a 

implementação da metodologia, assim como as expectativas de economia para a 

empresa estudada.  
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4. IMPLEMENTAÇÃO DO FLUXO CONTÍNUO 

4.1. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

 

 

A empresa escolhida para o desenvolvimento deste projeto, referida pelo nome fictício 

“LP Tubes”, é uma multinacional francesa do ramo siderúrgico a qual possui 5 bases 

divididas em diferentes localidades do Brasil. Trataremos neste estudo da base localizada na 

cidade de Rio das Ostras, estado do Rio de Janeiro, a qual foi criada em 2014 com o intuito de 

atender às demandas de reparos de conexões e acessórios para a exploração de petróleo da 

região.  

Na base em Rio das Ostras, a empresa conta com a participação de aproximadamente 300 

colaboradores, envolvendo funcionários contratados e terceirizados, que são divididos em 

diversos setores conforme o organograma abaixo (Figura 22): 

 

 

Figura 22: Organograma 

Fonte: A autora (2016) 

 

 O organograma da empresa estudada é dividia da seguinte forma, conforme ilustrado 

na Figura 22: 

a) Alta Gerência: É formada pelo superintendente e os gerentes de cada setor da empresa, 

o qual são responsáveis por desenvolver as estratégias da empresa e garantir que todos 

os setores estejam alinhados as mesmas. 

b) Administrativo: O setor administrativo é dividido em 4 equipes: 

a. Recursos Humanos: responsável pelo recrutamento e seleção, pela gestão das 

férias, pagamentos e bonificações dos funcionários; 

Alta Gerência 

Administrativo Produção Manutenção Métodos Qualidade Logística Planejamento 
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b. Compras: responsável pela compra de insumos/ferramentas necessárias para a 

execução das atividades da empresa; 

c. Financeiro: responsável pelo controle de caixa da empresa, emissão de notas e 

controle de custos. 

d. Segurança: equipe responsável por garantir a segurança dos colaboradores na 

empresa, fornecendo Equipamentos de Proteção Individual quando necessário, 

realizando treinamentos e instruções de segurança a todos os funcionários. 

c) Produção: é o setor responsável por realizar as atividades de transformação do 

produto/serviço que será entregue aos clientes. 

d) Manutenção: setor responsável por garantir a disponibilidade dos equipamentos à 

produção, realizando manutenções preventivas, preditivas e corretivas nas máquinas a 

fim de evitar paradas na produção por quebras dos equipamentos. 

e) Métodos: setor responsável pelo fornecimento dos Dados Técnicos dos produtos e 

pela programação das máquinas, a fim de garantir que o produto final esteja de acordo 

com as especificações dos clientes. 

f) Qualidade: setor responsável por garantir a qualidade do produto em cada processo 

produtivo, através das inspeções visuais e dimensionais e auditorias internas. 

g) Logística: este setor é dividido entre logística interna e externa, sendo a primeira 

responsável pelas movimentações internas, abastecimento das fábricas e organização 

dos estoques e o segundo responsável pela entrega dos produtos aos clientes. 

h) Planejamento: responsável pelo recebimento da demanda do cliente e emissão da 

ordem de produto/serviço, a qual é enviada ao setor da produção, para o início das 

atividades operacionais. 

 

 

4.1.1. A FABRICAÇÃO DE ACESSÓRIOS 

 

 

Conforme explicado na seção 1.3, o estudo será aplicado no processo de pós-usinagem da 

fabricação de acessórios da empresa. A empresa iniciou seu processo de fabricação de 

acessórios em 2012, devido à alta demanda da região por acessórios como os crossovers, pup 

joints, sapatas, colares, cabeças de circulação, entre outros, os quais possuem diferentes 

utilidades no processo de exploração de petróleo.  
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A produção de acessórios é dividida em dois macroprocessos: usinagem e pós-usinagem 

(Figura 23). O processo de usinagem consiste basicamente na realização da serragem, 

calibração e a usinagem da conexão no acessório, sendo um processo com a automatização 

avançada na maioria das suas atividades, o que proporciona uma baixa variabilidade às 

operações. Já o processo de pós-usinagem consiste na finalização do produto de acordo com 

as especificações do cliente, tendo etapas de fosfatização, jateamento, aperto e pintura, sendo 

atividades com baixo nível de automatização e normalmente com mais de um operador por 

posto de trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Layout Fábrica de Acessórios 

Fonte: A autora (2016) 

 

Considerando o cenário dos macroprocessos, decidiu-se a implementação da metodologia 

proposta no processo de pós-usinagem, já que é um processo que se tornou gargalo na 

produção de acessórios por uma baixa performance nas suas operações. 

 

 

4.2. IMPLEMENTAÇÃO DO MÉTODO PROPOSTO 

 

4.2.1.  ANÁLISE DAS CONDIÇÕES INICIAIS DO PROCESSO 

 

 

Como primeira etapa do método proposto, foi realizada uma análise de falhas para 

entendermos mais especificamente as causas atuantes no sistema. Para este fim, utilizou-se a 

ferramenta dos “5 Porquês” (Figura 24). 

Área de Usinagem Área de Pós – Usinagem 
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Após a realização da análise, identificou-se as principais causas-raízes que ocasionam a 

baixa produtividade (0,09 peças/homem/hora) no processo produtivo de acabamento. A partir 

disso, ficou evidente a necessidade da implementação do fluxo contínuo no processo, assim 

como as ferramentas do Lean necessárias para atingir este resultado e os impactos no processo 

que se espera após a implementação das melhorias (Quadro 2). 

Quadro 2 - Causas Raizes/ Proposições de Melhoria/ Impactos no Processo 

Fonte: A autora (2016) 

 
Causa-Raiz Proposição de Melhoria Impacto no Processo 

Falta de um fluxo produtivo que 

proporcione uma produção contínua, sem 

geração de estoques. 

Implementar o Fluxo Contínuo no 

processo. Definir os fluxos Produtivos 

Redução de utilização de ponte e redução 

de buffers com aumento de produtividade e 

redução de lead time. 

A produção não está balanceada. Não há 

clara definição dos processos gargalo para 

cada fluxo produtivo para os diferentes 

produtos. 

Realizar o Balanceamento de Linha e 

identificar os gargalos. 

Maior aproveitamento dos recursos e 

adequação de mão de obra. 

Falta de padronização e sequenciamento da 

divisão das atividades entre os operadores.  

Sincronizar as atividades operacionais. Minimização das ociosidades. 

Sequenciar as atividades operacionais. 
Aumento do ritmo de produção e redução 

do retrabalho.  

Falta de planejamento de ferramentas e 

insumos antes e durante a produção. 

Implementar gestão visual de ferramentas 

e estoques de insumos. 
Redução de desperdícios e interrupções. 

O Padrão Operacional não é claro e 

objetivo. 

Criar Padrão Operacional, seguindo 

conceitos do Lean Manufacturing.  
Maior aderência ao Padrão Operacional 
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Figura 24: 5 Porquês 

Fonte: A autora (2016)

5 PORQUÊS - ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL

Baixa 
produtividade no 

acabamento
(0,09 peças/hora) 

Há excessivas 
perdas no 

processo de pós-
usinagem

Há excessiva 
movimentação 

com Ponte Rolante

São realizadas muitas 

atividades que 
consomem recursos mas 

não agregam valor ao 
processo

Não há sincronismo 
entre os operadores

Excessivo tempo 

para a produção 
das peças

Há utilização de 

buffers entre 
postos de 

trabalhos

A produção não esta balanceada. 
Não há clara definição dos 

processos gargalo para cada fluxo 
produtivo e famílias de produtos.

Falta de um fluxo 
produtivo que proporcione 

uma produção contínua, 
sem geração de estoques.

Há um alto índice 
de retrabalho das 

peças

Excessivo tempo 
ocioso por parte 
dos operadores

Muitas vezes é 
necessário esperar 
a peça de outros 

Postos de Trabalho

A produção é
realizada por 

batelada

Muitas vezes há operadores 
sobrecarregados e outros 
com poucas atividades a 

serem executadas

Não há definição 
do gargalo e 

adequação da mão 
de obra

Falta de padronização e 

sequenciamento da 
divisão das atividades 

entre os operadores. 

Não há 

confiabilidade na 
padronização das 

peças acabadas 

Baixa adesão ao 

Padrão 
Operacional

O Padrão Operacional 
não é claro e objetivo



51 
 

 
 

4.2.2. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO A IMPLEMENTAR O FLUXO CONTÍNUO 

 

 

Para a realização desta etapa, foi necessário primeiramente realizar o mapeamento dos 

possíveis fluxos produtivos no processo de pós-usinagem, já que cada material passa por um 

processo específico de acabamento, criando-se diferentes fluxos que podem funcionar 

paralelamente com diferentes materiais. Estes fluxos foram mapeados conforme ilustrado a 

seguir (Figura 22): 

 

Figura 25: Fluxos Produtivos 

Fonte: A autora (2016) 

 

Após a identificação dos possíveis fluxos produtivos, definiu-se como critério de 

escolha a taxa de utilização de cada fluxo, calculada considerando para cada fluxo a fração 

entre a quantidade de produtos produzida no fluxo e a quantidade total produzida em todos os 

fluxos (Tabela 1): 

 

FLUXO 1

FLUXO 2

FLUXO 3

FLUXO 4

FLUXO 5

FLUXO 6

FLUXO 7

FLUXO 8

FLUXO 9

FLUXOS DE PRODUÇÃO

APERTO PINTURA

FOSFATO PINTURA

FOSFATO APERTO

PINTURA

JATO APERTO

JATO

FOSFATO

JATO

APERTO

PINTURA

PINTURA

PINTURA
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Tabela 1 - Taxa de Utilização por Fluxo 

Fluxo Taxa de Utilização 

1 35% 

2 26% 

3 17% 

4 15% 

5 3% 

6 1% 

7 1% 

8 0% 

9 0% 

Fonte: A autora (2016) 

A partir da Tabela 1 elaborou-se um gráfico de pareto (Figura 26) com os 

dados de utilização dos fluxos e optou-se por priorizar a implementação da 

metodologia nos fluxos 1, 2 e 3, representando 78% da utilização da fábrica. Todavia, 

para fins didáticos neste trabalho será descrito a implementação apenas no fluxo 1, 

lembrando que a metodologia também foi realizada para os demais fluxos priorizados. 

 

Figura 26: Pareto – Taxa de Utilização dos Fluxos 

Fonte: A autora (2016) 
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Quadro 3 - Definição das Famílias de Produtos 

Fonte: A autora (2016) 

Fluxo 
Fosfato 

Aperto Marc./Pint. 
Característica do Produto Famílias 

*Peças **Conexões 

1 - - X X Tubo Curto – Tubing 
1 

1 - - X X Tubo Longo – Tubing 
2 

1 - - X X Tubo Curto – Casing 
3 

1 - - X X Tubo Longo – Casing 
4 

2 4 4 - X Tubo Curto – Tubing 
5 

2 4 4 - X Tubo Curto – Casing 
6 

2 4 8 - X Tubo Curto – Tubing 
7 

2 4 8 - X Tubo Curto – Casing 
8 

2 2 2 - X Tubo Longo – Tubing 
9 

2 2 2 - X Tubo Curto – Casing 
10 

2 2 2 - X Tubo Longo – Tubing 
11 

2 2 2 - X Tubo Curto – Casing 
12 

2 2 4 - X Tubo Curto – Tubing 
13 

2 2 4 - X Tubo Curto – Casing 
14 

3 4 4 X X Tubo Curto – Tubing 
15 

3 4 4 X X Tubo Curto – Casing 
16 

3 4 8 X X Tubo Curto – Tubing 
17 

3 4 8 X X Tubo Curto – Casing 
18 

3 2 4 X X Tubo Longo – Tubing 
21 

3 2 4 X X Tubo Longo – Casing 
22 

3 2 2 X X Tubo Longo – Tubing 
23 

3 2 2 X X Tubo Longo – Casing 
24 

4 - - - X Tubo Curto – Tubing 
25 

4 - - - X Tubo Curto – Casing 
26 

4 - - - X Tubo Longo – Tubing 
27 

4 - - - X Tubo Longo – Casing 
28 
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Após a definição dos fluxos produtivos, percebeu-se que as atividades operacionais 

também variavam de acordo com algumas especificações do material. Diante disso, foram 

classificadas especificações de produtos para cada Posto de Trabalho e depois estas foram 

combinadas dentro de um mesmo fluxo produtivo (Quadro 3). Logo, cada fluxo produtivo 

possui famílias de produtos diferentes, o que pode fazer com que varie o tempo de ciclo das 

operações e a sequência das mesmas. Para fins de simplificar a documentação, 

consideraremos neste trabalho a família 1 do fluxo produtivo 1, que consiste no processo de 

aperto e pintura para o material tubo curto e tubing. 

 

 

4.2.3. IDENTIFICAÇÃO DO FLUXO DE VALOR 

 

 

Com os fluxos de produção definidos e priorizados para a atuação, o próximo passo 

foi identificar o fluxo de valor do processo, aplicando as ferramentas de Diagrama de 

Processo e Carta AV/NAV. Esta etapa da metodologia foi realizada separadamente no Posto 

de Trabalho do Aperto e da Pintura, processos que representam o fluxo 1 priorizado 

anteriormente. 

 

 

4.2.3.1. ANÁLISE DAS OPERAÇÕES DE APERTO 

 

 

O processo de Aperto consiste na realização do torque da luva
1
 na conexão do tubo. 

Sendo que para a realização desta atividade é necessário a realização de um Pré-Aperto, 

processo que consiste na preparação da conexão para o recebimento do torque, de modo que 

não ocorra falhas no produto final. O processo de Aperto está descrito no Quadro 4: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Luva: São acessórios utilizados para conectar um tubo ao outro 
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Nº Atividade Descrição 

1 Conferir a Etiqueta de 

Rastreabilidade 

Verificar se todos os campos da etiqueta estão corretamente preenchidos com 

os dados do tubo 

2 Preencher a etiqueta de 

Rastreabilidade 

Preencher a etiqueta de rastreabilidade com os dados do processo a data de 

execução e assinar 

3 Retirar Protetores Desenroscar o protetor no sentido anti-horário 

4 Limpar a Conexão e a luva Limpar a conexão e a luva com estopa retirando toda graxa e impurezas. 

5 Inspecionar a conexão Inspecionar visualmente e com o tato a conexão e selo para verificar se não há 

alguma deformação 

6 Medir a Quantidade de 

Graxa a ser Aplicada na 

Conexão 

Com a utilização de conchas dosadoras (coletores) medir a quantidade de 

graxa conforme especificado nos Dados Técnicos 

7 Aplicar Graxa na Conexão Com a utilização de um pincel ou uma trincha aplicar graxa de aperto em toda 

circunferência. 

8 Medir a Quantidade de 

Graxa a ser Aplicada  

Com a utilização de conchas dosadoras (coletores) medir a quantidade de 

graxa conforme especificado nos Dados Técnicos. 

9 Aplicar Graxa na Luva  

 

Com a utilização de um pincel ou uma trincha aplicar graxa de aperto em toda 

circunferência da luva. 

10 Acoplar Luva no Pino Com a utilização de ambas as mãos girar a luva no sentido horário e fazer um 

pré-aperto da luva na conexão. Após o pré-aperto, deve-se apertar com a 

chave de corrente 

11 Movimentar a Peça para a 

Operação de Aperto com 

Ponte Rolante 

Movimentar o tubo ou acessório a ser apertado da banca de pré-aperto para a 

máquina de aperto com a utilização da ponte rolante. 

 

 

12 Abastecer a Máquina de 

Aperto 

Realizar o abastecimento da máquina 

13 Ajustar o Macaco 

Hidráulico do Backup 

Abrindo o registro para baixar e fechando o registro para elevar o macaco 

hidráulico. Utilizar a alavanca para realizar os movimentos necessários até 

que o tubo fique apoiado. 

14 Realizar o Pré-Aperto na 

Máquina 

Acionando a alavanca de controle para esquerda para distanciar o Backup em 

relação à Cabeça Giratória 

15 Posicionar o Tubo para 

Aperto 

Centralizando a posição dos mordentes na conexão da luva ou acessório. Os 

mordentes devem ser posicionados de forma a cobrir a metade do 

acoplamento conforme mostrado na figura ao lado. 

16 Fechar os Mordentes da 

Cabeça Giratória 

Deve-se ajustar a pressão e acionar a alavanca de controle para cima, 

fechando os mordentes 
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Nº Atividade Descrição 

17 Apertar a Peça Operar o painel de controle até que os gráficos de aperto finalizem, de acordo 

com o torque alvo determinado nos Dados Técnicos 

18 Conferir Dados do Gráfico 

gerado 

Conferir se os dados gerados estão de acordo com as especificações do 

cliente. Caso não esteja, diagnosticar o problema e solucionar conforme 

padronizado. 

19 Inspecionar peça apertada Realizar inspeção visual e inspeção dimensional a fim de conferir a qualidade 

do produto apertado 

Quadro 4 - Descrição Atividades de Aperto 

Fonte: A autora (2016) 

 

 

 DIAGRAMA DE PROCESSO 

 

 

Para analisarmos a situação atual do processo de Aperto de acessórios, realizou-se uma 

observação no gemba
2
 com o preenchimento do Diagrama de Processos de Pré-Aperto  ( 

Figura 27) e do Aperto (Figura 28), a fim de identificar oportunidades de melhoria no 

processo. 

Vale ressaltar que a produção observada foi realizada por batelada, ou seja, boa parte das 

atividades foi realizada para todas as peças do lote de modo que formasse estoque de material 

em processo após a realização de cada atividade. Além disso, havia dois operadores 

dividindo-se nos processo de pré-aperto e aperto, sendo que não havia padronização de quais 

atividades cada operador deveria realizar, ocasionando uma falta de sincronismo entre os 

operadores, ociosidades e retrabalho. 

 Com a realização do Diagrama de Processo, pode-se realizar a discriminação das 

atividades entre operação, transporte, inspeção, espera/paradas e as atividades que geram 

estoque, possibilitando uma análise dos problemas encontrados no processo e as possíveis 

frentes de atuação no projeto. 

 

 

 

                                                           
2
 Gemba: Definido por Ferro et. al. (2007, p. 29) como referência ao lugar aonde o trabalho cria valor. 
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Tabela 2 - Análise Diagrama de Processo do Pré-Aperto 

Simbolo Descrição % do Lead Time de 

Pré-Aperto 

Observações 

 

Operação 91% 

Dentre as atividades 91% são operações, porém 

observou-se algumas operações desnecessárias, que 

não agregam valor ao processo. 

 Transporte 0% Não foi observado transporte nesta operação 

 
Inspeção 8,6% 

Apenas 2 atividades são de inspeção, representando 

8,6% do lead time. 

 Espera 0% Durante a observação operador não ficou ocioso 

 

Estoque 80% 

80% das atividades de Pré-Aperto geram estoque 

entre processo, fazendo com que aumente o Lead 

Time do processo 

Fonte: A autora (2016) 

 

Figura 27: Diagrama de Processo Pré-Aperto 

Fonte: A autora (2016) 

Tempo (seg) Atividade Processo Observação

79 Analisar DT

34 Conferir libra-pé da luva
Atividade realizada por batelada, geração de 

estoque

16 Retirar e guardar protetor
Atividade realizada por batelada, geração de 

estoque

83 Buscar estopa

32 Limpar pino com estopa
Atividade realizada por batelada, geração de 

estoque

96 Limpar luva com estopa
Atividade realizada por batelada, geração de 

estoque

10 Soprar conexão pino
Atividade realizada por batelada, geração de 

estoque

36 Soprar conexão luva
Atividade realizada por batelada, geração de 

estoque

29 Inspeção visual da conexão
Atividade realizada por batelada, geração de 

estoque

104 Buscar graxa
A graxa está armazenada longe do Posto de 

Trabalho

43 Passar graxa pino
Atividade realizada por batelada, geração de 

estoque

58 Passar graxa luva
Dificuldade de operar na luva, por conta do 

layout da banca

54 Acoplar luva no pino
Atividade realizada por batelada, geração de 

estoque

41
Apertar luva com chave de 

corrente

Atividade realizada por batelada, geração de 

estoque

11 Anotar o heat na etiqueta
Atividade realizada por batelada, geração de 

estoque

DIAGRAMA DE PROCESSO - PRÉ-APERTO

Criado por: Luana Rodrigues Pizetta

Processo observado: Pré - Aperto

TEMPO TOTAL= 726 segundos
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Pode-se observar na Tabela 2 a relação dos tipos de atividades realizadas no processo 

de Pré-Aperto com o lead time total do processo, sendo que as atividades de operação 

representam 91% do lead time total, o que engloba operações manuais de modificação do 

produto, atividades de análise, anotações e busca de insumos/ferramentais. 

Outro ponto de destaque no Diagrama de Processo (Figura 27) e na síntese da Tabela 2 

é que 80% das atividades de Pré-Aperto geram estoque de produtos semi-acabados, 

consequência da produção realizada por batelada. Este estoque gera muitas perdas de espera 

para o processo de aperto, já que a máquina é obrigada a esperar o Pré-Aperto do lote inteiro 

para iniciar o processo de aperto dos mesmos. 

 

Figura 28: Diagrama de Processo Aperto 

Fonte: A autora (2016) 

Tempo (seg) Atividade Processo Observação

126 Abastecer máquina

10 Travar backup

50 Centralizar a peça no backup

18 Fechar mordentes do bachup

19 Avançar backup

19 Fechar cabeça giratória

120 Acionar aperto

43 Conferir gráfico

30 Lançar dados da peça

19 Abrir cabeça giratória

34 Afastar e abrir backup 

52 Buscar Lâmina
Não há local definido para guardar a lâmina

51 Fazer inspeção com a lâmina

54 Procurar drift
Não há local definido para guardar o drift

38 Passar drift (Inspeção interna)

147
Preencher relatórios e etiqueta de 

rastreabilidade

85 Aguardar Ponte

115 Retirar peça e abastecer a banca A peça foi reabastecida na banca de aperto 

para aguardar o aperto do restante do lote

DIAGRAMA DE PROCESSO - APERTO

Criado por: Luana Rodrigues Pizetta

Processo observado: Aperto

TEMPO TOTAL = 1031 segundos
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Tabela 3 - Análise Diagrama de Processo Aperto 

Simbolo Descrição 
% do Lead Time 

de Pré-Aperto 
Observações 

 
Operação 55% 

Dentre as atividades 55% são operações, sendo algumas operações 

desnecessárias, ou seja que não agregam valor ao processo. 

 Transporte 23% Observou-se 2 atividades de transporte 

 
Inspeção 8,2% Observou-se 3 atividades são de inspeção, representando 8,2% do lead time. 

 Espera 8% Houve 8% do tempo de ociosidade, aguardando o abastecimento 

 

Estoque 6% 

6% das atividades de Aperto geram estoque entre processo, as atividades de 

aperto são realizadas em um fluxo contínuo, porém a peça acabada é estocada 

para esperar o restante do lote. 

Fonte: A autora (2016) 

Analisando o Diagrama de Processo do Aperto (Tabela 3), pode-se perceber que 55% 

do lead time são representados pelas atividades de operação, sendo divididas entre atividades 

manuais do operador e atividades de operação da máquina de aperto. Dentre as atividades de 

aperto, apenas 6% geram estoque, isso ocorre por conta de serem de maneira geral atividades 

realizadas em fluxo contínuo na máquina de aperto, o que reduz nesta etapa o estoque de 

materiais semi-acabados. Porém percebeu-se que a última atividade, de desabastecer gera 

estoque, já que a peça apertada volta para a banca de aperto para aguardar a realização das 

demais peças do lote. 

 

 

 CARTA AV/NAV 

 

 

Com os dados obtidos no Diagrama de Processos, foi realizada a carta AV/NAV para os 

processos de Pré-Aperto (Tabela 4) e Aperto (Tabela 5), separando as atividades em dois 

grupos: as atividades que agregam valor ao processo e as que não agregam valor.  

Com a realização desta etapa, percebeu-se que no processo de Pré-Aperto 49% do lead 

time são com atividades que não agregam valor ao processo, ou seja, poderia-se ter um lead 

time 49% menor sem alterar o produto final caso o processo fosse mais eficiente. Da mesma 

forma, o processo de Aperto possui 72% do seu lead time com atividades que não agregam 
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valor, que podem ser resumidas entre transporte, espera, movimentação desnecessária e 

inspeção. 

Tabela 4 - Carta AV/NAV Pré-Aperto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora (2016) 

 

Tabela 5 - Carta AV/NAV Aperto 

 

Fonte: A autora (2016) 

Tempo (seg) Descrição Tempo (seg) Descrição

10 Travar backup 126 Abastecer máquina

50 Centralizar a peça no backup 43 Conferir gráfico

18 Fechar mordentes do backup 30 Lançar dados da peça

19 Avançar backup 52 Buscar Lâmina

19 Fechar cabeça giratória 51 Fazer inspeção com a lâmina

120 Acionar aperto 54 Procurar drift

19 Abrir cabeça giratória 38 Passar drift (Inspeção interna)

34 Afastar e abrir backup 147
Preencher relatórios e etiqueta de 

rastreabilidade

85 Aguardar Ponte

115 Retirar peça e abastecer a banca

28%  do Lead Time de Aperto 72%  do Lead Time de Aperto

288 segundos 743,2 segundos

CARTA AV/NAV APERTO

Atividades que Agregam Valor Atividades que Não Agregam Valor

Tempo Total Atividades AV: Tempo Total Atividades NAV:

Tempo (seg) Descrição Tempo (seg) Descrição

32 Limpar pino com estopa 79 Analisar DT

96 Limpar luva com estopa 34 Conferir libra-pé da luva

10 Soprar conexão pino 16 Retirar e guardar protetor

36 Soprar conexão luva 83 Buscar estopa

43 Passar graxa pino 29 Inspeção visual da conexão

58 Passar graxa luva 104 Buscar graxa

54 Acoplar luva no pino 11 Anotar o heat na etiqueta

41 Apertar luva com chave de corrente

51%  do Lead Time de Pré-Aperto 49%  do Lead Time de Pré-Aperto

CARTA AV/NAV PRÉ-APERTO

Atividades que Agregam Valor Atividades que Não Agregam Valor

Tempo Total Atividades AV:

369,6 segundos

Tempo Total Atividades NAV:

356 segundos
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Por conta dessa representatividade das atividades que não agregam valor e pelo grande 

potencial de melhoria observado decidiu-se atuar em duas frentes: Disponibilização de 

Insumos/Ferramental e Padronização, a fim de reduzir o tempo das atividades que não 

agregam valor ao processo e preparar o Posto de Trabalho para a implementação do Fluxo 

Contínuo. Dessa forma, foram analisadas as causas das atividades que não agregam valor e 

propostas ações para mitigar esta situação inicial (Quadro 5).  

 

Nº Assunto Causa/Problemas Ação 

1 
Disponibilização de 

Insumos 

Falta 1 Pistola de ar para o 

aperto 
Reservar pistolas de ar 

2 
Disponibilização de 

Insumos 
Necessidade de 1 chave "F" Reservar chave "F" 

3 
Disponibilização de 

Insumos 
Ferramental desorganizado 

Realizar 5S no ferramental do 

aperto 

4 
Disponibilização de 

Insumos 

Falta local para armazenar do 

drift 
Identificar local para o drift 

5 
Disponibilização de 

Insumos 
Faltam 2 paquímetros Requisitar 2 paquímetros 

6 
Disponibilização de 

Insumos 

Banca de luva de difícil 

acesso 
Serrar colunas da bancada 

7 Padronização 
Não há Tempo de Ciclo 

Teórico para o Aperto 

Cronometrar tempos de ciclo 

para o aperto 

8 Padronização 
A avaliação de riscos não é 

eficiente 

Fazer análise de riscos no 

aperto 

9 Padronização 
Falta definição de estoque 

mínimo para insumos 

Definir estoque mínimo para os 

insumos do aperto 

10 Padronização 
Falta de sincronismo entre 

operadores 

Realizar estudo de tempos e 

movimentos no aperto 

11 Padronização 
Falta procedimento por 

operador 

Definir as atividades para cada 

operador do aperto 

12 Padronização 
Não há padrão comparativo 

para defeitos do aperto 

Fazer book de defeitos para o 

aperto 
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Nº Assunto Causa/Problemas Ação 

13 Padronização 
Falta Padrão Visual para 

atividades operacionais 

Elaborar padrão visual para o 

aperto 

14 Padronização 
Falta definição de família de 

produtos 

Definir família de produtos 

para o aperto 

15 Padronização 
Não há definição da 

sequência operacional 

Elaborar tabela de combinação 

de tarefas para o aperto 

Quadro 5 - Plano de Ação Aperto 

Fonte: A autora (2016) 

 

Dentre as ações descritas no Quadro 5, estão ações de requisição de ferramentais e 

organização dos mesmos no Posto de Trabalho (Figura 29), melhoria nas condições do layout 

com a readequação das bancadas e ações de padronização, as quais algumas serão executadas 

nas próximas etapas da metodologia de implementação do fluxo contínuo. 

 

 

Figura 29: Ações de 5S e Disponibilização de Insumos – Aperto 

Fonte: A autora (2016) 

 

 

 

5S - Ferramentais e Insumos
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4.2.3.2. ANÁLISE DAS OPERAÇÕES DE PINTURA 

 

 

A atividade de Pintura é última etapa do processo produtivo de acessórios, no qual são 

realizadas atividades de identificação e pintura do tubo. O processo de Pintura dos acessórios 

se resume nas seguintes atividades descritas no Quadro 6: 

 

Nº Atividade Descrição 

1 Analisar Dados Técnicos Os Dados Técnicos contém as especificações do cliente que devem ser 

considerados para realizar as atividades de Pintura. O mesmo deve ser 

analisado sempre antes de iniciar as atividades do processo 

2 Verificar etiqueta de 

rastreabilidade 

Verificando se todos os campos da etiqueta estão corretamente preenchidos. 

Conferir também se a rastreabilidade marcada na peça confere com a da 

etiqueta de rastreabilidade 

3 Preencher a etiqueta de 

rastreabilidade 

Preenchendo todos os campos do formulário com as informações da peça 

4 Apagar marcação antiga Apagar as informações antigas registradas no corpo do tubo 

5 Limpar Externo do Tubo Limpar a superfície externa do tubo para aplicar pintura (caso o externo da 

peça esteja com excesso de sujeira ou oxidação). 

6 Micropuncionar o tubo Realizar a micropunção dos dados no tubo 

7 Pintar o Externo do Tubo Pintar todo o externo do acessório 

8 Pintar as Faixas de Aço do 

Tubo 

Realizar a pintura das faixas que identificam o aço do acessório 

9 Retirar Protetores Desenroscar os protetores no sentido anti-horário 

10 Limpar a Conexão Limpar a conexão do tubo retirando toda graxa e impurezas. 

11 Medir a Peça Realizar a medição da peça utilizando uma trena 

12 Limpar o Interno Realizar a limpeza do interno do tubo utilizando uma bucha (cotonete) 

13 Aplicar Graxa Protetiva na 

Conexão 

Com a utilização de uma trincha aplicar a graxa de proteção até que toda 

superfície usinada esteja coberta. 

14 Limpar o Protetor Com a utilização de estopa retirar a graxa do protetor da conexão 
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Nº Atividade Descrição 

15 Colocar Protetor Colocar o protetor na conexão rosqueando-o no sentido horário. 

16 Aplicar Laque nas 

Extremidades 

Com a utilização de um pincel ou rolo aplicar o laque no tubo ao lado do 

protetor em uma faixa de aproximadamente 200 mm. 

17 Chablonar a Marcação Realizar a marcação do tubo pelo processo de chablona 

Quadro 6 - Descrição das Atividades de Pintura 

Fonte: A autora (2016) 

 

 DIAGRAMA DE PROCESSO 

 

 

Para analisarmos a situação atual do processo de Pintura de acessórios, realizou-se uma 

observação no gemba com o preenchimento do Diagrama de Processos da Pintura (Figura 30), 

a fim de identificar oportunidades de melhoria no processo. 

Vale ressaltar que haviam 3 operadores realizando o processo de pintura, sendo que não 

havia padronização de quais atividades cada operador deveria realizar, ocasionando uma falta 

de sincronismo entre os operadores, ociosidades e retrabalho. 

Tabela 6 - Análise Diagrama de Processo Pintura 

Simbolo Descrição % do Lead Time 

de Pintura 

Observações 

 

Operação 93% 

Dentre as atividades 93% são operações realizadas pelo operador, 

porém observou-se muitas operações desnecessárias, que não 

agregam valor ao processo. 

 Transporte 5% Não são realizados transportes excessivos neste processo 

 
Inspeção 0,4% 

Apenas 1 atividade é de inspeção e seu tempo não é representativo no 

lead time total 

 

Espera 2% 

Observou-se que o operador está apenas 2% do seu tempo parado, 

porém há muitos movimentos desnecessários no processo por conta 

da desorganização dos ferramentais e insumos, fazendo o operador se 

deslocar do Posto de Trabalho para procurar o material necessário. 

 
Estoque 41% 

41% das atividades de Pintura geram estoque entre processo, fazendo 

com que aumente o Lead Time do processo 

Fonte: A autora (2016) 
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Com a realização do Diagrama de Processos, pode-se realizar a discriminação das 

atividades entre operação (Tabela 6), transporte, inspeção, espera/paradas e as atividades 

que geram estoque, possibilitando uma análise dos problemas encontrados no processo e 

as possíveis frentes de atuação no projeto. 

 

Figura 30: Diagrama de Processo - Processo de Pintura 

Fonte: A autora (2016) 

Tempo (seg) Atividade Processo Observação

24 Procurar Insumos

78 Abastecer a banca
Movimentação e Estoque de 8 peças 

(produção por batelada)

42 Adequar bancas

108 Solicitar Dado Tecnico ao líder

144 Retirar Protetor Geração de estoque, produção por batelada

9 Trocar o pano do cotonete

3 Guardar cotonete

42 Limpar o interno Geração de estoque, produção por batelada

105 Limpar a conexão Geração de estoque, produção por batelada

30 Procurar Trena

12 Medir tubo
Inspeção de processos anteriores

18 Trocar Mangueira

3,6 Aguardando a Ponte

6 Buscar graxa

9 Entregar trena no Posto da Serra

30 Procurar Manta

6 Colocar manta no chão

60 Preparar máquina de micropunção

33 Fazer rastreabilidade Geração de estoque, produção por batelada

111 Passar graxa nas conexões Geração de estoque, produção por batelada

78 Limpar protetores Geração de estoque, produção por batelada

48 Colocar protetores Geração de estoque, produção por batelada

96 Limpar externo do tubo Geração de estoque, produção por batelada

12 Buscar luvas e máscara no armário

114 Preparar tinta

216 Fazer chablona

156 Procurar placa de identificação

114 Micropuncionar as peças Geração de estoque, produção por batelada

384 Pintar o externo do tubo Geração de estoque, produção por batelada

46,2 Aguardar secagem do tubo

228 Fazer a faixa de aço Geração de estoque, produção por batelada

300 Chablonar

48 Retirar e embalar

DIAGRAMA DE PROCESSO - PINTURA

TEMPO TOTAL = 2713,8 seg

Criado por: Luana Rodrigues Pizetta

Processo observado: Pintura
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 CARTA AV/NAV 

 

 

Com os dados obtidos no Diagrama de Processos, foi realizada a carta AV/NAV 

(Tabela 7), a qual separa as atividades que agregam valor ao processo daquelas que não 

agregam valor. Com a finalização desta etapa, percebeu-se que 43% do Lead Time total 

são realizando atividades que não agregam valor ao processo, ou seja, atividades que não 

transformam o produto final, desperdícios como espera, transporte, movimentação, 

inspeção, entre outros. 

Tabela 7 - Carta AV/NAV Pintura 

 

Fonte: A autora (2016) 

Tempo (seg) Descrição Tempo (seg) Descrição

42 Limpar o interno 24 Procurar Insumos

105 Limpar a conexão 78 Abastecer a banca

33 Fazer rastreabilidade 42 Adequar bancas

111 Passar graxa nas conexões 108 Solicitar Dado Tecnico ao líder

78 Limpar protetores 144 Retirar Protetor

48 Colocar protetores 9 Trocar o pano do cotonete

96 Limpar externo do tubo 3 Guardar cotonete

114 Micropuncionar as peças 30 Procurar Trena

384 Pintar o externo do tubo 12 Medir tubo

228 Fazer a faixa de aço 18 Trocar Mangueira

300 Chablonar 4 Aguardando a Ponte

6 Buscar graxa

9 Entregar trena no Posto da Serra

30 Procurar Manta

6 Colocar manta no chão

60 Preparar máquina de micropunção

12 Buscar luvas e máscara no armário

114 Preparar tinta

216 Fazer chablona

156 Procurar placa de identificação

46 Aguardar secagem do tubo

48 Retirar e embalar

57%  do Lead Time de Aperto 43%  do Lead Time de Aperto

CARTA AV/NAV PINTURA

Atividades que Agregam Valor Atividades que Não Agregam Valor

Tempo Total Atividades AV: Tempo Total Atividades NAV:

1539 segundos 1174,8 segundos
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Com as análises do Diagrama de Processo e Carta AV/NAV, foi possível analisar as 

causas da baixa produtividade do processo e elaborar um Plano de Ação (Quadro 7) para a 

Disponibilização de Insumos e Padronização, possibilitando redução de desperdícios e 

consequentemente preparando o ambiente para a implementação do Fluxo Contínuo. 

 

Nº Assunto Causa/Problemas Ação 

1 
Disponibilização de 

Insumos 

Falta pistola de ar para pintura (4 

unidades) 
Requisitar 4 pistolas de ar 

2 
Disponibilização de 

Insumos 
Necessidade de 2 trenas na pintura Solicitar 2 trenas à metrologia 

3 
Disponibilização de 

Insumos 

Necessidade de 4 chaves "F" para a 

Pintura 

Levantar quandidade necessária de 

chave grifo e solicitar chave "F" 

4 
Disponibilização de 

Insumos 

Falta de Suporte com cintas para 

utilização no acabamento 

Fazer suporte para cintas no 

acabamento 

5 
Disponibilização de 

Insumos 
Falta carrinho para micropunção 

Providenciar carrinho para 

micropunção 

6 
Disponibilização de 

Insumos 

Necessidade de extensão para carrinho de 

micropunção 

Requisitar 3 extensões para carrinho 

de micropunção 

7 
Disponibilização de 

Insumos 
Necessidade de 2 lixadeiras Requisitar lixadeira 

8 
Disponibilização de 

Insumos 
Falta de AG Coat e Laque 

Providenciar alternativa para estoque 

de laque 

9 
Disponibilização de 

Insumos 

Falta local para Dados Técnicos no 

carrinho de pintura 

Fazer suporte para DT no carrinho de 

insumos da pintura 

10 
Disponibilização de 

Insumos 

Necessidade de enclausurar o carrinho de 

micropunção 

Solicitar à manutenção o 

enclausuramento do carrinho de 

micropunção 

11 Padronização 
Não há padronização para a quantidade 

de insumos a serem requisitados 

Definir o estoque mínimo dos 

insumos da pintura 

12 Padronização 
Não há Tempo de Ciclo Teórico para a 

Pintura 

Cronometrar Tempos de Ciclo da 

Pintura 

13 Padronização A avaliação de riscos não é eficiente 
Fazer análise de riscos no posto da 

pintura 

14 Padronização Falta de sincronismo entre os operadores 

Realizar estudo de tempos e 

movimentos para processo da pintura 
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Nº Assunto Causa/Problemas Ação 

15 Padronização 
Não há padrão comparativo para defeitos 

na Pintura 
Fazer book de defeitos para a pintura 

16 Padronização 
O padrão operacional não é claro, 

objetivo e contém informações excessivas 

Definir atividades para cada operador 

da pintura 

17 Padronização 
Não há gestão visual das atividades 

operacionais 
Elaborar padrão visual para o fluxo 1 

21 Padronização Falta de definição de família de produtos Definir família de produtos da pintura 

22 Padronização 
Não há definição da sequência 

operacional 

Elaborar tabela de combinação de 

tarefas para a pintura 

23 
Disponibilização de 

Insumos 

Necessidade de quadro para acompanhar 

a produção na Pintura 

Disponibilizar quadro de 

acompanhamento de produção para a 

pintura 

24 
Disponibilização de 

Insumos 

Excessivo tempo de movimentação dos 

operadores para pegar equipamentos e 

insumos 

Solicitar 2 carrinhos para insumos e 

equipamentos para trabalhar fora da 

banca 

25 Padronização 
Longo tempo de espera do operador para 

confeccionar chablona 

Criar sistema de gestão para 

confecção de chablona 

Quadro 7 - Plano de Ação Pintura 

Fonte: A autora (2016) 

 

Dentre as ações propostas, pode-se destacar a realização do 5S dos 

ferramentais/insumos e a gestão visual dos estoques mínimos e máximos (Figura 31) que 

proporcionou uma melhor organização e gestão das ferramentas evitando a perda de 

ferramentais e a falta de insumos.  

 

Figura 31: Ação de 5S e Gestão de Estoques – Pintura 

Fonte: A autora (2016) 

Estoque Mínimo e 
Estoque Máximo

5S - Ferramentais e Insumos e Gestão de Estoques
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A criação de um carrinho de insumos (Figura 32) também foi de extrema importância 

para a melhoria do processo, pois anteriormente havia excessiva movimentação do operador 

para buscar os insumos de trabalho durante as atividades e fadiga por abaixar excessivas 

vezes para pegar o insumo a ser utilizado. Com esta solução houve tanto uma melhoria na 

produtividade quanto na ergonomia, pois os insumos necessários para as atividades ficam 

organizados e identificados no carrinho, bastando deslocá-lo para o local de trabalho.  

 

 

 

Figura 32: Carrinho de Insumos 

Fonte: A autora (2016) 

 

Outra ação que contribuiu para a redução dos desperdícios nas atividades de Pintura 

foi a gestão visual para a confecção de chablona (Figura 33), pois com a exposição visual dos 

Dados Técnicos de produtos que ainda serão processados os operadores repidamente 

visualizam e realizam a preparação da chablona antes das atividades de pintura, evitando a 

interrupção das atividades que agregam valor ao processo.  

Carrinho de Insumos

ANTES DEPOIS



70 

 

 
 

 

Figura 33: Gestão Visual Confecção de Chablona 

Fonte: A autora (2016) 

 

Por fim, vale citar o book de defeitos (Figura 34), ferramenta que padroniza 

visualmente os defeitos que podem ocorrer no processo assim como as medidas preventivas e 

as regras de reação para evitar ou consertar o defeito gerado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Book de Defeitos 

Fonte: A autora (2016) 

 

DTs de produtos a 
serem processados

Gestão Visual para Confecção de Chablona 
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4.2.4. DEFINIÇÃO DOS ELEMENTOS DE TRABALHO E SEUS TEMPOS 

 

 

A definição dos elementos de trabalho e seus tempos consistiram-se na 

cronometragem do tempo de realização de cada atividade por cada operador, primeiramente 

considerando as perdas por indisponibilidade de insumos e após a realização das ações de 

disponibilização de insumos, a fim de obter dados para a realização da próxima etapa: o 

balanceamento de linha. Para esta etapa, utilizou-se uma tabela para realizar o registro das 

cronometragens, conforme exemplificado na Figura 35. 

Figura 35: Exemplo do Registro de Cronometragem utilizado 

Fonte: A autora (2016) 

 

 

4.2.5. REALIZAÇÃO DO BALANCEAMENTO DE LINHA 

 

 

A partir dos dados coletados na cronometragem antes e depois das melhorias 

realizadas com a análise do Diagrama de Processo e Carta AV/NAV, realizou-se uma análise 

gráfica dos tempos de ciclo em comparativo com o tempo takt em 3 cenários, representados 

REGISTRO DE CRONOMETRAGEM

FLUXO: FLUXO 4 PO: 3.1/2"" ABAIXO 1,8 M

Fábrica: Acessórios Produto: ---------- PO: ------

Linha: Acabamento Produto: ---------- PO: ------

N° Ação Básica. OP 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TC Ritmo % Média Min Max V %

RETIRAR PROTETOR
61,0 64,0 65,0

operação manual

LIMPAR CONEXÃO 2
330,0 315,0 312,0

operação manual

ANOTAR NO RELATÓRIO A 

MEDIDA DAS DUAS PEÇAS 62,0 66,0 62,0

ROLAR O TUBO PARA PINTAR 

FAIXA DE AÇO 360,0 373,0 368,0

APLICAR GRAXA NA 

CONEXÃO 122,0 118,0 120,0

LIMPAR PROTETOR 
210,0 212,0 220,0

COLOCAR PROTETOR 
118,0 123,0 128,0

CHABLONAR
360,0 350,0 355,0

1623,0 1621,0 1630,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #REF! 1591,00 1664,00 4,59Tempo de Ciclo

4 422,05 85% 367,00 360,00 373,00

8 408,25 85% 355,00 350,00 360,00 2,86

4,76

3,61

7 141,45 85% 123,00 118,00 128,00

6 246,10 85% 214,00 210,00 220,00

8,47

6,45

5 138,00 85% 120,00 118,00 122,00 3,39

3 85% 63,33 62,00 66,0072,83

Posto: BANCA PINTURA Família:  PINTURA E MARCAÇÃO - TUBING - TINTA

Analista: Luana Pizetta Descrição:  N=3 - OPERADOR 3

Data e Hora: 17/03/2016 Observação: Pintura de 2 peças simultaneamente

6,56

2 366,85 85% 319,00 312,00 330,00 5,77

1 72,83 85% 63,33 61,00 65,00
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na Figura 37 como “Situação Inicial”, “Eliminação de Perdas” e “Balanceamento de Linha”, a 

fim de otimizar a linha de produção reduzindo desperdícios e balanceando os tempos de cada 

operador. 

Primeiramente foi realizado o cálculo do tempo takt considerando o tempo disponível 

para a produção no fluxo 1 e demanda mensal de produção para este fluxo (Figura 36) a fim 

de conhecer o ritmo em que o cliente solicita uma peça acabada. O tempo takt é utilizado 

como parâmetro para a realização do balanceamento de linha, já que busca-se ter os tempos 

de ciclo próximos do tempo takt, a fim de produzir apenas o que o cliente deseja e no tempo 

requerido.  

 

 

Sabemos que: 

 

Demanda mensal do Fluxo 1: 102 peças  

Tempo Disponível: 143004 segundos 

 

Logo: 

 

            
                       

              
  
               

         

                    

Figura 36: Cálculo do Tempo Takt 

Fonte: A autora (2016) 

 

Posteriormente, realizou-se a análise da situação inicial do processo com a elaboração 

do gráfico “SITUAÇÃO INICIAL” (Figura 37).  Este gráfico retrata o cenário inicial do fluxo 

1 com relação ao comparativo entre o tempo de ciclo para a realização das atividades por cada 

operador e o tempo takt. Com este gráfico pode-se identificar o gargalo do fluxo 1, operador 2 

da Pintura, e principalmente pode-se perceber que o ritmo do cliente não estava sendo 

atingido neste cenário, já que o tempo de ciclo das operações da Pintura (considerando 

individualmente o gargalo e os outros 2 operadores) era maior do que o tempo takt. 
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O cenário 2 , representado na Figura 37 como “ELIMINAÇÃO DE PERDAS”, retrata 

a realidade da produção após a execução das ações geradas nas análises de Diagrama de 

Processo e Carta AV/NAV.  Pode-se perceber uma redução do tempo de ciclo do fluxo 1 em 

64%, o suficiente para estar 21% abaixo do takt time, ou seja, atendendo o ritmo do cliente. 

Todavia, percebeu-se neste cenário que as melhorias implementadas fizeram com que os 

operadores 1 (pré-aperto) e 2 (aperto), ficassem com seus tempos de ciclo respectivamente 

81% e 37% abaixo do gargalo do fluxo (operador 5), ou seja, com um elevado índice de 

ociosidade para a execução do fluxo contínuo.  

Dessa forma, viu-se a necessidade da elaboração do cenário 3, representado na Figura 

37 como “BALANCEAMENTO DE LINHA”. Este cenário teve como propósito a 

equalização do tempo das atividades, ou seja, tornar o tempo de cada operação mais próximo 

o possível uma das outras e do tempo takt, evitando ociosidades e geração de estoques, de 

modo a tornar possível a execução do fluxo contínuo com a produção peça-a-peça. Como o 

gargalo da linha já estava atendendo o tempo takt, utilizou-se como estratégia a aproximação 

das demais operações ao tempo do gargalo, como foi o caso das operações referentes aos 

operadores 1 e 2, os quais tiveram suas atividades unificadas e realizadas por apenas 1 

operador. Por conta disso, o operador 1 se tornou o novo gargalo do fluxo 1, e seu tempo de 

ciclo ficou 15% abaixo do tempo takt. Com esta ação, reduziu-se o número de operadores 

necessários para o fluxo 1 de 5 para 4 operadores. 
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Figura 37: Balanceamento de Linha 

Fonte: A autora (2016)

Dados 1 2 3 4 5 Dados 1 2 3 4 5 Dados 1 2 3 4

min 701,5 953 1976 2884 2303 min 201,8 662,7 989,2 1025 1049 min 1138 989 1025 1049

média 738,4 1003 2080 3036 2424 média 212,4 697,6 1041 1079 1104 média 1198 1041 1079 1104

max 775,3 1053 2184 3188 2545 max 223 732,5 1093 1133 1159 max 1258 1093 1133 1159

Legenda: Legenda: Legenda:

Balanceamento de Linha FLUXO 01

APERTO - PINTURA
SITUAÇÃO INICIAL  ELIMINAÇÃO DE PERDAS BALANCEAMENTO DA LINHA
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4.2.6. ELABORAÇÃO DO TRABALHO PADRONIZADO 

 

 

Após a implementação das melhorias propostas no fluxo 1, utilizou-se a ferramenta de 

Trabalho Padronizado como forma de sustentar as ações implementadas por meio da 

padronização. A realização desta estapa possibilitou a criação de 3 padrões: Instrução de 

Trabalho Padronizado, Tabela de Combinação de Tarefas e Tabela de Sequenciamento 

Operacional. Estes formulários se complementam de modo que o operador tenha acesso à 

descrição de como realizar as atividades, o tempo padrão para a realização das mesmas, o 

sincronismo padronizado entre os operadores e a gestão visual do sequenciamento das 

atividades que devem ser seguidas por cada operador. 

A Instrução de Trabalho Padronizado (Figura 38) é um documento que padroniza 

quais operações devem ser realizadas durante o processo produtivo, como e quando essas 

operações devem ser realizadas, assim como a representação visual das mesmas. Além das 

descrições, tem-se a classificação das atividades em 6 ícones com o intuíto de reforçar a 

atenção do operador em assuntos específicos e orientar o mesmo quanto as ações que devem 

ser realizadas na ocorência de cada um dos símbolos (Quadro 8). Outro item contemplado na 

Instrução de Trabalho Padronizado é a Regra de Reação para atividades de controle, ou seja, 

se for constatado uma não conformidade a partir de um controle, haverá no padrão a ação que 

deve ser realizada pelo operador, o que possibilita maior autonomia para resolução de 

problemas, além de evitar que não conformidades sejam passadas para as próximas etapas 

produtivas. Foram elaborados 2 documentos de Instrução de Trabalho Padronizado, sendo um 

para as atividades de pré-aperto e aperto e outro para as operações da Pintura. 

 

Quadro 8 - Ícones da Instrução de Trabalho Padronizado 

Fonte: A autora (2016) 
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Figura 38: Instrução de Trabalho Padronizado 

Fonte: A autora (2016) 
  

 

O segundo padrão criado foi a Tabela de Combinação de Tarefas (Figura 39), 

documento que tem como principal objetivo a padronização do sincronismo entre os 

operadores de um mesmo Posto de Trabalho a fim de que as atividades estejam balanceadas 

entre os mesmos. A Tabela de Combinação de Tarefas consiste em um gráfico de barras que 

considera a sequência e o tempo padrão das atividades realizadas por cada operador, 

totalizando no final da linha horizontal do gráfico o tempo de ciclo de cada operador. Este 

formulário possibilita sequenciar as atividades entre os operadores de acordo com os seus 

tempos, de modo a conceder rítmo à produção e reduzir ociosidade entre os operadores. Além 

disso, é um documento de gestão visual exposto no painel do Posto de Trabalho, com o intuíto 

de ser utilizado como consulta pelo operador a fim de que o mesmo saiba o tempo padrão para 

realizar cada atividade e quando a mesma deve ser realizada em comparativo com as 

atividades dos demais operadores. 

A Tabela de Combinação de Tarefas é um documento criado considerando o Posto de 

Trabalho, o Fluxo Produtivo e a Família de Produtos. Portanto, para o Fluxo 1 foram criados 

4 Tabelas de Combinação de Tarefas para o Pré-Aperto/Aperto e 4 para a Pintura. 
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Figura 39: Tabela de Combinação de Tarefas 

Fonte: A autora (2016) 

/ / / / / /

TEMPO OPERATÓRIO (S)

1 ANALISAR DT 102

3 VERIFICAR ETIQUETA DE RASTREABILIDADE 29

5 APAGAR MARCAÇÃO ANTIGA 120

6 MICROPUNCIONAR 63

7 PINTAR O EXTERNO 1786

2100 0 0 0

8 RETIRAR PROTETOR 63

9 LIMPAR CONEXÃO 1 319

10 MEDIR 2 PEÇAS 63

11 PINTAR FAIXAS DE AÇO 367

12 LIMPAR INTERNO 180

13 APLICAR GRAXA NA CONEXÃO 120

14 LIMPAR PROTETOR 214

15 COLOCAR PROTETOR 123

16 APLICAR LAQUE NAS EXTREMIDADES 203

21 AGUARDANDO OPERADORES I E II 448

1652 0 448 0

22 RETIRAR PROTETOR 63

23 LIMPAR CONEXÃO 2 319

24 ANOTAR NO RELATÓRIO AS MEDIDAS DAS DUAS PEÇAS 63

25 ROLAR TUBO PARA PINTAR FAIXAS DE AÇO 367

26 APLICAR GRAXA NA CONEXÃO 120

27 LIMPAR PROTETOR 214

28 COLOCAR PROTETOR 123

29 CHABLONAR 355

31 AGUARDANDO OPERADOR I 476

1624 0 476 0

MANUAL: AUTO: VIAGENS: ESPERA:

2100

TOTAL GERAL 2100
TEM PO DE CICLO:
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1800 1900 2000
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TOTAL OPERADOR III

1600400 500 600 700 800 900300
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D

O
R

N
°

DESCRIÇÃO DAS OPERAÇÕES

TEMPOS

MANU AUTO ESPERA MOVIMENTAÇÃO

TABELA DE COMBINAÇÃO DE TAREFAS
POSTO DE TRABALHO: ACABAMENTO POSTO ANALISADO POR: TEMPO DE 

CICLO

2100 

segundos

Produção Métodos Qualidade

FLUXO: FLUXO 1 (APERTO; PINTURA)
Luana Pizetta

FAMÍLIA: TUBO CURTO; 2 TUBOS; 4 EXTREMIDADES DATA: 15/12/2015

FI
M

 D
O

 C
IC

LO
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Por fim, foi elaborado a Tabela de Sequenciamento Operacional, que tem o intuito de 

padronizar de maneira visual a sequência de atividades que cada operador deve realizar. Além 

disso, a Tabela de Sequenciamento Operacional classifica visualmente as atividades que são 

operações ou controle, de modo a reforçar quais são os controles de qualidade do processo. 

De maneira geral, este padrão traz muitos benefícios para a performance operacional, já que 

sintetiza todas as atividades que devem ser realizadas em uma única folha, a partir de fotos do 

processo no formato de fluxograma. Este formulário foi exposto no painel do Posto de 

Trabalho, possibilitando uma maneira prática de consulta à sequência de atividades que 

deverá realizar, com o objetivo de aumentar a aderência ao padrão e reduzir o índice de 

retrabalho. 

A Tabela de Sequenciamento Operacional é um documento criado considerando o 

Posto de Trabalho, o Fluxo Produtivo e a Família de Produtos. Portanto, para o Fluxo 1 foram 

criados 4 Tabelas de Combinação de Tarefas para o Pré-Aperto/Aperto e 4 para a Pintura. 
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Figura 40: Tabela de Sequenciamento Operacional 

Fonte: A autora (2016)

ROLAR O TUBO PARA 

PINTAR FAIXA DE AÇO

ANOTAR NO 
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4.2.7. CRIAÇÃO DA ROTINA DE AUDITORIAS 

 

 

Após a padronização das atividades operacionais na maneira mais fácil, segura e 

produtiva estudada, percebeu-se a necessidade de avaliar rotineiramente a utilização destes 

documentos, de modo a verificar a eficácia das ferramentas implementadas, a sua correta 

utilização pelos operadores e identificar oportunidades de melhoria nos padrões. A fim de 

promover este acompanhamento e melhoria contínua nas ferramentas de padronização 

implementadas, propôs-se a criação de uma rotina de auditorias de padrão. 

Primeiramente, definiu-se que os gestores da linha realizariam a auditoria de padrão, 

sendo a frequência da auditoria definida a partir do nível de proximidade do gestor com a 

rotina operacional, por exemplo, o líder e técnico realizariam as auditorias semanalmente, o 

supervisor quinzenalmente e o engenheiro mensalmente. A fim de manter esta frequência foi 

elaborado um cronograma de auditorias, o qual deve estar exposto na área de produção 

(Figura 41). 

Figura 41: Cronograma Auditoria de Padrão 

Fonte: A autora (2016) 

 

Este cronograma deve funcionar da seguinte maneira: tem-se o circulo pontilhado 

sinalizando que há uma auditoria de padrão para o gestor na semana e posto de trabalho 

referentes. Ao fim da semana, este mesmo circulo deve ser pintado de verde, caso a auditoria 

tenha sido realizada e nenhuma não-conformidade foi encontrada, de vermelho caso tenha 

sido encontrado alguma não conformidade na auditoria ou pintado de preto, caso a auditoria 

não tenha sido realizada na data prevista (Figura 42). Dessa forma, tem-se uma ferramenta 
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visual de gestão da realização das auditorias, podendo-se verificar a assiduidade dos gestores 

e a aderência do padrão pelos operadores. 

 

 

Figura 42: Legenda Cronograma Auditoria de Padrão 

Fonte: A autora (2016) 

 

Durante as auditorias, deve ser utilizado um formulário de auditoria de padrão (Figura 

43), o qual tem como função direcionar o auditor ao que deve ser observado durante as 

visitas. De maneira geral, o auditor deve primeiramente observar os aspectos gerais 

relacionados aos padrões, como por exemplo, se o mesmo está exposto no local de trabalho e 

se há evidências de treinamento do operador no padrão utilizado. Após essas verificações o 

auditor irá observar as operações sendo executadas por aproximadamente 30 minutos, a fim 

de confrontar se as atividades são executadas conforme descrito nas Instruções de Trabalho  

Padronizado (Figura 38), se estão conformes à sequência da Tabela de Sequenciamento 

Operacional (Figura 40) e se o tempo de execução está próximo do tempo padrão descrito na 

Tabela de Combinação de Tarefas (Figura 39). Caso alguma atividade realizada pelo operador 

esteja não-conforme com relação aos padrões, o auditor deve questionar o operador quando ao 

motivo de não estar realizando conforme o padrão e classificar em três opções: 1. Não soube 

realizar; 2. Não pôde realizar ou 3. Não quis realizar. Estas opções direcionam o auditor a 

realizar ações que venham solucionar o problema que impede o operador de realizar o 

trabalho conforme o padrão, como detalhado na Figura 44, e assim promover a melhoria 

contínua nos padrões existentes, na capacitação e disciplina dos operadores quanto à execução 

dos padrões. Da mesma forma, vale ressaltar a importância do feedback ao operador após a 

auditoria, reconhecendo os pontos positivos encontrados e informando as ações de melhoria 

que serão tomadas, assim como perguntar por sugestões de melhoria, já que é ele próprio 

quem executa as atividades. 

 

Auditoria Não Realizada

Legenda

Auditoria Planejada

Auditoria OK

Auditoria com Não Conformidade
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Figura 43: Formulário de Auditoria de Padrão 

Fonte: A autora (2016) 

DATA :_________/___________/_____________ ÁREA AUDITADA:___________________________

VISITANTE :_____________________________ TURNO:____________________________________

1.1 Os Padrões (ITP, TSO, TCT) estão disponíveis na área? c Sim c Não

1.2 O cartão de habilitação está atualizado ? c Sim c Não

1.3 Há Padrão de Reação na área observada? c Sim c Não

1.4 Os Padrões de Reação estão disponíveis na área? c Sim c Não

1.5 Há evidência de que o operador foi treinado no Padrão de Reação? c Sim c Não

Comentários

2.1. O operador executou as atividades conforme descrito na Instrução de Trabalho Padronizado (ITP)?

2.2. 

2.3. 

2.4. 
c Sim c Não

2.5. 
Se sim, o operador reagiu ao problema conforme descrito no Padrão de Reação?

3.1 O operador citou oportunidades de melhoria no Padrão Operacional? Quais?  c Sim c Não

Comentários

AUDITORIA DE PADRÃO

Comentários:

Comentários:

1. Aspectos Gerais

2. Observação das Atividades

O operador executou as atividades conforme o Tempo Padrão da Tabela de Combinação de Tarefas (TCT)?

O operador executou as atividades na sequência conforme detalhado no Padrão (TSO/ ITP)?

Comentários:

2. Eliminar os obstáculos ao cumprimento do padrão ou alterar o Procedimento Operacional caso haja uma                                                                                                           

forma mais segura e eficiente de trabalho.

2. Estar atento à qualificação do operador para trabalhar naquele posto de trabalho

RECONHECIMENTO:
1. Caso na auditoria de padrão não seja encontrada nenhuma não-conformidade, parabenize o colaborador pelo 

cumprimento aos padrões de trabalho.

NÃO SOUBE REALIZAR:

NÃO QUIS REALIZAR:
1. Entender os motivos do descumprimento de padrão;

2. Aplicar medidas disciplinares, caso necessário.

1. Retreinar o operador no Padrão Operacional vigente;

1. Verificar quais as condições impedem o operador de trabalhar conforme o Padrão Operacional

Comentários:

Ocorreu algum problema durante a observação?

3. Caso não haja Padrão para a atividade, criar padrão.

NÃO PÔDE REALIZAR:

Orientações:

3. Fechamento da Auditoria

SIM NÃO SOUBE REALIZAR NÃO PÔDE REALIZAR NÃO QUIS REALIZAR

SIM NÃO SOUBE REALIZAR NÃO PÔDE REALIZAR NÃO QUIS REALIZAR

SIM NÃO SOUBE REALIZAR NÃO PÔDE REALIZAR NÃO QUIS REALIZAR

SIM NÃO SOUBE REALIZAR NÃO PÔDE REALIZAR NÃO QUIS REALIZAR
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Figura 44: Orientações para a Melhoria Contínua da Padronização 

Fonte: A autora (2016) 

 

Dessa forma, tem-se ferramentas de auditoria de padrão que integradas ao ciclo 

PDCA irão promover a melhoria contínua dos processos (Figura 45): 

 Plan (Planejar): planejamento das auditorias no cronograma de auditorias de acordo com a 

frequência determinada para cada gestor;  

  Do (Fazer): realizar a auditoria de acordo com o formulário de auditoria de padrão;  

 Check (Verificar): avaliar o resultado obtivo nas auditorias, através da gestão visual no 

próprio cronograma e no fechamento de cada auditoria; 

 Act (Agir): realizar um plano de ações corretivas a fim de eliminar os problemas que 

bloqueiam a realização do trabalho padronizado pelo operador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Ciclo PDCA para a Sistemática de Auditoria 

Fonte: A autora (2016) 

3. Caso não haja Padrão para a atividade, criar padrão.

NÃO PÔDE REALIZAR:

Orientações:

2. Eliminar os obstáculos ao cumprimento do padrão ou alterar o Procedimento Operacional caso haja uma                                                                                                           

forma mais segura e eficiente de trabalho.

2. Estar atento à qualificação do operador para trabalhar naquele posto de trabalho

RECONHECIMENTO:
1. Caso na auditoria de padrão não seja encontrada nenhuma não-conformidade, parabenize o colaborador pelo 

cumprimento aos padrões de trabalho.

NÃO SOUBE REALIZAR:

NÃO QUIS REALIZAR:
1. Entender os motivos do descumprimento de padrão;

2. Aplicar medidas disciplinares, caso necessário.

1. Retreinar o operador no Padrão Operacional vigente;

1. Verificar quais as condições impedem o operador de trabalhar conforme o Padrão Operacional

Planejamento das 
Auditorias

Realização da 
Auditoria

- Análise da Auditoria 
Realizada (confrontar 
Real X Padrão)

- Melhorias no Padrão;

- Treinamentos;

- Conscientização.

Plan

Do

Check

Act

- Cronograma de 
Auditorias

- Formulário de 
Auditoria

- Resultado da 
Auditoria no 
cronograma

- Plano de Ações 
Corretivas
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 

 

 Para medir os resultados obtidos com este trabalho, foi utilizado o indicador de 

desempenho peça/homem/hora e o indicador de percentual de retrabalho devido a não 

conformidades encontradas no posto de inspeção final.   

O indicador de peça/homem/hora (Figura 46) é calculado dividindo a quantidade de peças 

produzidas pela quantidade de horas disponíveis no mês multiplicado pela quantidade de 

operadores que atuam na área de acabamento. Analisando este indicador de desempenho, 

pode-se perceber que a partir do mês de implementação do projeto (mês 5), houve um 

aumento da produtividade em 67%, ou seja, cada operador produz 67% a mais de peças a 

cada hora disponível para produção. 

 

Figura 46: Indicador – Produtividade 

Fonte: A autora (2016) 

 

Além da produtividade, outro fator considerado crítico no processo em estudo é o 

retrabalho nas atividades de pintura. A fim de mensurar o retrabalho do processo de pintura, 

foi elaborado um indicador de retrabalho (Figura 47) que consiste na razão entre as peças 
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INDICADOR - PRODUTIVIDADE

Média das Peças/homem/hora produzidas em todos os Fluxos
Peças Produzidas

(homem*hora)

Processo Critério de Verificação Melhor

Peças/hora

Meta

0,09 

0,16 

0,08 
0,09 0,09 0,09 

0,11 

0,18 

0,13 0,14 
0,15 

0,19 

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

Média Antes Média
Depois

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10

Início da 
Implementação

P
eç

as
/(

h
o

m
em

*h
o

ra
)

67% 
de aumento no
índice de peças 
produzidas por 

hormem e  hora

Comparativo entre o indicador médio antes e 
após a implementação 
do Fluxo Contínuo



85 

 

 
 

retrabalhadas e as peças processadas do processo em questão. Analisando o indicador de 

retrabalho (Figura 47), percebe-se que antes da implementação do fluxo contínuo 

aproximadamente 11% das peças processadas eram retrabalhadas posteriormente. Este 

retrabalho ocorria na maioria das vezes pela falta de padronização dos controles de qualidade, 

das regras de reação na ocorrência de algum defeito e da sequência de atividades que cada 

operador deveria executar. Após a implementação do fluxo contínuo e das ferramentas de 

padronização, percebe-se que a partir do segundo mês de implementação do projeto (mês 7) o 

retrabalho foi eliminado do processo de pintura. 

 

Figura 47: Indicador - Retrabalho 

Fonte: A autora (2016) 

 

As melhorias evidenciadas nos indicadores de produtividade e retrabalho tiveram um 

grande impacto na redução dos custos operacionais. Após a implementação do projeto, a 

quantidade de operadores necessários para executar as operações foi reduzido em 56%, 
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tornando possível eliminar o 3º turno de trabalho (Tabela 8), além dos ganhos com o consumo 

de insumos que foram reduzidos juntamente com a redução do retrabalho.  

 

Tabela 8 - Síntese dos Resultados 

Indicador Resultado 

Peça/homem/hora 67% de aumento 

Retrabalho Interno (%) 100% de redução 

Quantidade de Operadores  56% de redução 

Turnos de Trabalho  Eliminação do 3º turno 

Fonte: A autora (2016) 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

Este projeto final de curso teve como objetivo geral a implementação de um fluxo 

contínuo a partir da aplicação de ferramentas do Lean Manufacturing em um processo de pós-

usinagem de acessórios de modo a aumentar a produtividade operacional e reduzir retrabalhos 

nos fluxos selecionados para o estudo. Verifica-se que o objetivo foi alcançado, pois por meio 

da aplicação das ferramentas de análise de causa raiz, balanceamento de linha, 5S, gestão 

visual, padronização do trabalho e definição do sincronismo entre os operadores, as quais 

fazem parte do pensamento enxuto, foi possível melhorar o desempenho operacional a partir 

do aumento da produtividade (peças/homem/hora) em 67% e a eliminação do retrabalho 

existente no posto de pintura. 

Primeiramente, a análise de causa-raiz realizada pelo método dos 5 Porquês no início do 

estudo foi de muita importância para o entendimento das causas dos diversos efeitos 

observados no processo, como desperdícios, retrabalhos e baixa produtividade. A partir desta 

análise foi possível evidenciar a necessidade da implementação de um fluxo contínuo no 

processo, assim como identificar as ferramentas do Lean necessárias para a obtenção deste 

resultado. 

Assim como a análise de causa-raiz mostrou de maneira macro as causas atuantes no 

sistema, o diagrama de processo e a classificação das atividades que agregam e não agregam 

valor indicou nas micro-atividades o valor agregado das atividades e os desperdícios 

existentes, o que proporcionou enxergar o fluxo de valor do processo e as suas oportunidades 

de melhoria. 

A partir da análise realizada com a ferramenta de balanceamento de linha, foi possível 

identificar o processo gargalo, as ociosidades dos operadores e principalmente que o tempo de 

ciclo do gargalo não atendia ao rítimo em que o cliente solicita uma peça (tempo takt). A 

partir disso, foi possivel criar e implementar ações que tornassem os tempos de ciclo mais 

próximos o possível e atendessem ao tempo takt. 

Além do balanceamento de linha, pode-se citar o sincronismo operacional como uma das 

principais ferramentas para a obtenção do fluxo contínuo neste estudo. A partir da análise dos 

tempos das micro-atividades e da sequência de execução das mesmas, foi possível definir a 

situação ótima em que os operadores trabalham em sincronismo a partir da execução das 

atividades na sequência e tempos calculados. 
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As demais ferramentas implementadas, como o 5S, o book de defeitos, a gestão visual e o 

trabalho padronizado, tiveram sua importância na eliminação de desperdícios, como 

movimentação desnecessária e retrabalho, além de tornar possível a execução das melhorias 

propostas pelos operadores a partir da padronização. 

A partir deste projeto, foi possível notar que o objetivo final foi atingido por conta da 

aplicação de todas as ferramentas em conjunto, o que fez com que as mesmas se 

complementassem, tornando possível a melhoria contínua do processo em estudo. 

No entanto, a fim de se obter um resultado pleno e sustentável com a implementação do 

fluxo contínuo no processo de pós-usinagem, sugere-se a realização de alguns trabalhos 

futuros, como realizar um estudo aprofundado sobre o layout do processo produtivo, a fim de 

otimizar os recursos para uma produção eficaz; dar continuidade à implantação do método 

proposto aos fluxos que não fizeram parte do escopo desse trabalho; realizar a implementação 

da sistemática da auditoria de padrão, proposta no item 4.2.7, a fim de disseminar entre todos 

os níveis da fábrica a cultura da aderência ao padrão operacional; e estimular os operadores a 

identificar oportunidades de melhoria nos processos com alteração dos padrões. A 

modificação do padrão operacional é uma das principais evidências de que a melhoria 

contínua está ocorrendo.  

Após o término da implementação do método de trabalho e da obtenção dos objetivos 

propostos, este projeto foi submetido a um criterioso processo de auditoria interna na empresa 

em estudo, o qual classifica os melhores projetos de melhoria contínua realizados no ano. 

Dentre 192 projetos avaliados, este foi classificado em 1º lugar na categoria Lean 

Manufacturing, além de ganhar o destaque geral dentre as cinco categorias concorrentes.  

 

 

                       “Compromisso, trabalho em equipe e melhoria contínua, são chaves  

para conquistar a excelência em qualidade e satisfação dos clientes”. 

M. S. Silva. 
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