UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESCOLA DE ENGENHARIA DE PETRÓPOLIS
CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DA ESCOLA DE ENGENHARIA DE
PETRÓPOLIS

GIOVANE HAMMES VIEIRA

MELHORIA NO FLUXO DE PEÇAS UTILIZANDO GESTÃO LEAN SIX SIGMA
EM UMA EMPRESA DE MANUTENÇÃO DE MOTORES AERONÁUTICOS

Petrópolis
2020

GIOVANE HAMMES VIEIRA

MELHORIA NO FLUXO DE PEÇAS UTILIZANDO GESTÃO LEAN SIX-SIGMA EM
UMA EMPRESA DE MANUTENÇÃO DE MOTORES AERONÁUTICOS

Projeto Final de conclusão de curso
apresentado ao corpo docente do
departamento de Engenharia de
produção da escola de Engenharia de
Petrópolis da Universidade Federal
Fluminense, como parte dos requisitos
para obtenção do título de Engenheiro
de produção.

Prof.a

Orientadora:
Dra., Ercilia de Stefano

Petrópolis
2020

AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL
DESTE TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO,
PARA FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE.

Giovane Hammes Vieira
MELHORIA NO FLUXO DE PEÇAS UTILIZANDO METODOLODIA LEAN
SIXSIGMA EM UMA EMPRESA DE MANUTENCAO DE MOTORES
AERONÁUTICOS:
Projeto Final de conclusão de curso
apresentado ao corpo docente do
departamento de Engenharia de
produção da escola de Engenharia de
Petrópolis da Universidade Federal
Fluminense, como parte dos requisitos
para obtenção do título de Engenheiro
de produção.
Aprovado em 19 de agosto de 2020, com nota 10 (dez), pela banca examinadora.
BANCA EXAMINADORA

________________________________________________
Prof.ª Dra. Ercilia de Stefano – Orientadora
UFF

________________________________________________
Prof. Dr. Alberto Eduardo Besser Freitag – Membro convidado
CEFET - RJ

________________________________________________
Prof.ª Dra. Carmen Lúcia Campos Guizze– Membro convidada
UFF

Petrópolis
2020

Dedicatória: Dedico este trabalho
ao meu avô, Oscar de Lima (In
Memoriam), toda minha família e
amigos

Agradecimentos
Gostaria de agradecer a todos meus familiares, amigos e professores por ter
acreditado no meu potencial, por toda minha trajetória acadêmica, para que eu
conseguisse alcançar o sonho de me formar como engenheiro de produção.
Agradecimentos a professora Ercilia de Stefano por ter me aceitado como
orientando e me aconselhar com toda sua sabedoria e experiência, levarei seus
ensinamentos para a vida toda, junto com nossa amizade.
Agradeço aos professores Carmem Guizze, Alberto Bresser e Marlene
Bezerra por aceitarem compor a banca examinadora e contribuindo com orientações
que tornaram este trabalho aprimorado no que diz respeito a sua excelência e
qualidade.
Aos meus avós maternos, Mária da Glória e José Alcides, avós paternos,
Maria e Antônio. Minha tia Ana Carla, pelos ensinamentos matemáticos, minha prima
Isabela e todos os demais membros da família que de alguma forma contribuíram com
minha formação.
Agradecimento a minha namorada e confidente Raquel Meira, que tanto
acreditou no meu potencial, nos bons e maus momentos, que me manteve firme
quando todas os problemas surgiram, sempre estando ao meu lado, e que com seu
carinho e dedicação me transformou em uma pessoa muito melhor.
Agradeço ao meu pai, Paulo Cesar e meu avô Oscar de Lima (In Memoriam),
por terem me ensinado todas as lições morais da vida, que me moldaram para todo
caráter e honestidade, e por ter acreditado desde sempre na minha capacidade,
sempre estando ao meu lado.
E agradecimento especial para minha mãe, Alexsandra, por me ensinar todos
os dias como superar as dificuldades e enfrentar os problemas, ganhar uma luta por
dia, e me mostrar que os problemas estão lá para serem vencidos, com persistência
e amor. Sempre será um ídolo em minha vida!

RESUMO
A indústria de MRO (Maintenance, Repair and Overhaul), voltada para
motores aeronáuticos, possui grandes desafios quando a questão principal é a
melhora de seus processos internos, dado a grande variabilidade existente,
principalmente guiado pela demanda inconstante de seus clientes externos. Fazendo
com que projetos de melhoria que interfira em seu meio, tenham que se adequar às
suas necessidades. Não sendo diferente para conceitos do Lean Six Sigma. O projeto
aqui descrito transcreve todos os esforços para implementar com sucesso a
metodologia Lean Six sigma entre a área de limpeza química e seus clientes e
fornecedores, adequando todas as medidas necessárias para que a modificação
causasse menor impacto e grandes melhorias. Colocando em prática conceitos de
linha de produção puxada aplicando cadência, Kanban, 5S e algumas outras
ferramentas e diretrizes contempladas por esta filosofia. Elencando ganhos
expressivos para o setor, que comprovam a eficácia dos métodos aplicados. Este
trabalho de conclusão de curso mostra todo o desenvolvimento desde a observação
no Gemba, a aplicação do DMAIC e a discussão dos resultados obtidos ao término do
projeto aplicado.

Palavras-Chave: Lean Six Sigma. Projeto Aplicado. MRO. Aviação.

ABSTRACT
The MRO (Maintenance, repair, and overhaul) for aeronautical engines
industry has great challenges when the main question is the continuous improvement
of the internal process, mainly because the huge amount of variability guided by the
foreign customer inconstant demand. Making a difficult approach for projects to be
idealized, and any change should consider the treatment of it needs, even though
considering the Lean Six sigma methods. This project described below, transcribing all
efforts to implement the Lean six sigma tools for the successful implementation among
the chemical cleaning area to its internal supplier and customer, considering the
necessary means to minimize the impacts and maximize the improvements. Using the
concepts of pulled production system, pace usage, Kanban, 5s and other tools that
complements the Lean Six Sigma guidelines, showing expressive gains proving that
the theory works when the practical method is also linked. This final graduation project
shows all development starting from the Gemba observation, DMAIC procedures and
the final discussions for the results gathered among the project execution and
completion.

Keywords: Lean Six Sigma, Applied Project. MRO. Aviation.
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1.

INTRODUÇÃO
O setor de aviação no Brasil possui tendências positivas para os próximos

anos, visto que este já soma mais de 19 bilhões de reais no PIB e gera mais de 800
mil empregos, diretos e indiretos. Nos últimos anos, o aumento da procura por viagens
vem aumentando significativamente, dado a acessibilidade, financeira e operacional
que vem sendo amortizada ao longo dos anos. Isto acontece devido à alta
competitividade que cerca este setor, fazendo com que as companhias áreas
busquem métodos eficazes de economia de escala.
Dentre os principais custos agregados que operacionalizam os aviões, cerca
de 30% são destinados para a manutenção de seus motores. Visto que mais de 50%
do valor embarcado em um avião são provenientes de seus motores. Isto faz com que
a competitividade transcenda a esfera das companhias aéreas e chegue às oficinas
de manutenção aeronáutica, tema principal deste projeto.
A empresa escolhida para o presente projeto final de curso é uma das mais
importantes e conceituadas no cenário global. Sua reputação vem sendo construída
ao longo de mais de 100 anos, com destaque à inovação tecnológica, sendo referência
no ramo de engenharia. Atualmente a companhia possui algumas subdivisões em
negócios estratégicos, sendo uma destas o setor de aviação, onde atua na produção,
revisão e reparo de motores aeronáuticos. Neste contexto, a empresa se destaca
como a maior, e mais completa oficina de Manutenção, reparo e revisão (MRO Maintenance Repair and Overhaul) do seu segmento em nível mundial, possuindo um
dos workshops mais completos deste setor, sendo referência interna e externa,
inclusive para concorrentes.
O MRO de motores aeronáuticos possui uma complexidade elevada, dado em
que sua própria composição possui níveis elevados de heterogeneidade e segurança,
e não deve ocorrer nenhum caso de falha durante as operações internas. Neste
sentido, organizações rigorosas de fiscalização, tais como FAA (Federal Aviation
Administration - Estados Unidos), EASA (European Union Aviation Security Agency)
e ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), visitam rotineiramente as operações da
empresa para que todas as questões de segurança e conformidade sejam validadas.
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1.1 Objetivo
Este projeto visa entender e melhorar o fluxo de peças entre prédios e setores
da empresa, contemplando as principais áreas que agregam valor à cadeia produtiva.
O procedimento inicia-se na desmontagem do motor, seguido para limpeza química
das peças, inspeção não destrutiva e inspeção de bancada. As oportunidades de
melhoria estão relacionadas diretamente aos conceitos de Manufatura de resposta
rápida (QRM - Quick Response Manufacturing) juntamente com algumas diretrizes de
Lean Manufacturing, com o objetivo de incentivar a implementação da cultura de
melhoria contínua, redução de desperdícios e ganho de agilidade e flexibilidade em
fluxos produtivos.

1.2 Justificativa
Buscando melhorar a competitividade e o aumento de seu desempenho
interno, a empresa constantemente elabora projetos de melhoria contínua, e o
presente projeto foi assim idealizado, visando atender esta demanda. Atualmente a
referida empresa utiliza uma estante móvel para transportar e armazenar peças.
Criam-se conjuntos de lotes, desde o momento que as peças são retiradas do motor,
e estas circulam por toda a empresa.
Porém, dentro de cada conjunto de peças, existem particularidades,
processos e aspectos singulares para cada tipo de peça, fazendo com que as demais
peças do conjunto sofram as mesmas aplicações de transporte e armazenagem, desta
maneira, aumentando tempo de ciclo de processo de cada peça e reduzindo o espaço
útil de cada área. Assim pretende-se com a execução deste projeto racionalizar e
melhorar o deslocamento de peças dentro do chão de fábrica, tendo como fundamento
as diretrizes do Lean Manufacturing, Six Sigma e Quick Response Manufacturing.
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2.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A pesquisa e revisão bibliográfica embasam todo o contexto da pesquisa

proposta, e criam linhas propositivas construídas a partir da análise e revisão da
literatura, sendo consideradas quando há planejamento de propostas didáticas que
tenham como objetivo promover condições e oportunidades para o desenvolvimento
entre os pesquisadores (SASSERON et al., 2016).
2.1 Contextualização de uma empresa de MRO na indústria da aviação
Esta seção visa contextualizar e evidenciar o funcionamento de indústria da
manutenção, reparo e revisão da aviação em geral, buscando não somente tratar de
temas relacionados aos motores, mas da aviação em geral, explicando a sua
relevância.
Para Tsang et al. (1999), a definição de manutenção vai além de consertar
algo e possui vários tipos de denominação, tais como manutenção preditiva,
preventiva e corretiva. Como se trata da aplicação da manutenção e reparo ligados à
indústria da aviação, a segurança e a confiabilidade dos motores são tratadas como
prioridade, sendo impossível de realizar a manutenção durante o voo, desta forma
reduzindo a margem para erros operacionais durante o processo de manutenção
(Jardine et al., 2006).
Existem tipos diferentes de empresas que categorizam o processo de MRO
na indústria da aviação, podendo ser classificadas como (AYENI et al., 2011):
•

Visita de manutenção pesada: Ocorre quando há a desmontagem dos
principais componentes do avião, para a devida inspeção e reparo;

•

Revisão de motores: Relacionado ao serviço de reparo e inspeção completa do
motor, sendo considerado o mais complexo dentre os demais;

•

Revisão de componentes: Envolve toda a revisão que não é contemplada na
visita de manutenção pesada e trata as peças como partes isoladas;

•

Manutenção da linha: Esta função envolve a manutenção de rotina presente no
dia a dia das aeronaves que estão em serviço e tem como objetivo manter o
funcionamento pleno destas;
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•

Aviônica: Manutenção direcionada para os componentes elétricos e os
sistemas de informação utilizados no interior do avião;

•

Ajustes e conversões: Utilizado para converter o modelo de avião de
passageiros para cargueiro ou vice-versa.
A manutenção aeronáutica é dividida em duas atividades: a primeira trata a

manutenção como um único equipamento, e a segunda aborda os componentes que
servirão como entradas para a primeira. Esta distinção se faz imprescindível, visto que
as características da manutenção de aeronaves seguem regulamentações técnicas
rígidas e necessárias para o cumprimento das etapas de manutenção, pois uma
aeronave, após a manutenção, não deve ser verificada da mesma forma que um único
equipamento, desta forma prevenindo ocorrência do erro humano (MACHADO et al.,
2015).
Devido à severa regulamentação aeronáutica, as regras para as peças que
atuam diretamente no funcionamento da aeronave são medidas em ciclos, e a cada
uma decolagem e um pouso é contabilizado um ciclo. Esta medida se faz necessária
para perpetuar a segurança do motor em questão, visto que suas peças sofrem
desgaste constante, e assim, necessitam de que o gerenciamento do ciclo de vida do
produto seja eficaz e seguro (LEE et al., 2008).
Além disto, caso a manutenção técnica de uma aeronave não seja bem
realizada, uma provável falha pode acarretar graves prejuízos para as companhias
aéreas, dado que não poderá operar ativamente na malha aérea e consequentemente
gerando custo de não produtividade (FORNLÖF, 2016). Estima-se que cerca de 20%
dos motivos que causam a interdição das aeronaves são provenientes da baixa
garantia da qualidade realizada pela operação de manutenção (KNOTTS, 1999).
Os custos com a manutenção dos motores aeronáuticos podem variar entre
25% e 40% do valor total para manter a operacionalização da aeronave (DIXON,
2006).
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A segmentação das operações de MRO são chamadas de Gates, que
possuem especificidades de operação, e possuem várias aplicabilidades, tais como o
acompanhamento sobre métricas e suporte ao controle da produção (REMÉNYI;
STAUDACHER, 2014). E sua principal métrica é definida como Turn Arround Time
(TAT) que prevê a quantidade de dias contados desde o envio do motor para a
empresa de manutenção, até o seu retorno, dependendo do contrato acordado.
Quanto menor este indicador, melhor para os clientes, visto que desta maneira,
categoriza uma entrega rápida, como pode ser observado na figura 2-1.
Figura 2-1 - Fluxograma de operações de uma indústria MRO.

Fonte: Adaptado REMÉNYI; STAUDACHER, 2014
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2.2 Lean Manufacturing e Six Sigma
2.2.1 Lean Manufacturing
O Lean Manufacturing surgiu em meados de 1950 no Japão com a Toyota no
ramo automobilístico, após a segunda guerra mundial, devido à falta de recursos e
insumos de produção proporcionado pela mesma, mudando a cultura de produção em
massa proposta por Henry Ford em 1926 para a produção enxuta, visando a
eliminação de desperdícios e o aumento de produtividade (WOMACK et al., 1990).
Segundo Feld (2000), a Toyota teve sua concepção em reinventar a forma de
produção, realizando somente o que fosse necessário, e o que de fato agrega valor
ao produto, melhorando continuamente, de forma a eliminar quaisquer desperdícios
que possam eventualmente existir em uma cadeia produtiva. Com isto foram
estabelecidas sete categorias de desperdícios que são prejudiciais à produção como
um todo, estas são (KILPATRICK, 2003):
•

Transporte;

•

Estoque;

•

Movimentação;

•

Tempo de espera;

•

Super Processamento;

•

Super Produção;

•

Defeitos.
A eliminação de potenciais desperdícios e prioridade em rotinas que

acrescentam valor ao produto conduziam a bons resultados, porém, outras
metodologias complementares, ajudaram a perpetuar a filosofia do

Lean

Manufacturing (BICHENO; HOLWEG, 2000).
Dentre as principais ferramentas que contribuem para o meio produtivo,
podem-se ressaltar as metodologias 5S, Kanban, Just in time (Justo na Hora) e
Kaizen, com propósitos diferentes, mas que ajudam a desenvoltura da filosofia Lean
(DENNIS, 2009). De acordo com Silva (1996), o 5S é uma filosofia de melhoria
contínua de organização e higiene que vem da tradução de 5 termos em japonês que
significam:
•

Seiri (Utilidade);
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•

Seiton (Organização);

•

Seisō (Limpeza);

•

Seiketsu (Padronizar);

•

Shitsuke (Disciplinar).
De acordo com Ortiz (2009), Kaizen é uma metodologia de aprimoramento

das técnicas de melhoria contínua, aplicável em todos os níveis hierárquicos, e que
não gera nenhum tipo de custo, assim como a metodologia 5S, para as empresas que
a utilizam. Faz-se importante destacar a frase que define o Kaizen: “Hoje melhor que
ontem, amanhã melhor do que hoje’’ (DINIS, 2016). E elencado por sempre observar
o Gemba (local real), onde acontecem todos os processos e, consequentemente,
onde as oportunidades existem.
O conceito de Kanban foi idealizado para compor e melhorar a organização e
categoriza-se por ser guiada à gestão visual, no qual o objetivo é tornar situações
cotidianas fluídas apenas com a percepção instintiva, guiando assim as operações
rotineiras (ANDERSON, 2010).
Para Sugimori et al. (1977), o significado de Just in Time (JIT) comtempla um
dos principais desperdícios no conceito de Lean Manufacturing, o controle de estoque,
visto que produtos que não possuem movimentação causam custos e despesas para
empresa (LIMA, 2003). O conceito do JIT é fazer com que os insumos de produção,
assim como os produtos finalizados sejam concebidos por uma necessidade ou
demanda direta, e não como outrora, onde os critérios eram voltados para a produção
em massa.
Existem outras duas metodologias oriundas do Lean Manufacturing que são
importantes para a gestão da manutenção de maquinários que atuam diretamente no
fluxo produtivo, que são; Manutenção Produtiva Total (Total Productive Management
-TPM) e troca rápida de ferramentas (Single Minute Exchange of Die - SMED)
(CHIARINI, 2013). O primeiro tem sua aplicação direcionada para o controle de
operacionalização das máquinas, fazendo com que não haja baixa produtividade e a
manutenção seja estrategicamente implementada, já a segunda tem uma
aproximação de reduzir o tempo de troca de setup entre as máquinas.
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2.2.2 Six-sigma
De acordo com Adams et al. (2007), a metodologia Six-sigma surgiu no início
da década de 1980 com a Motorola, e posteriormente com a General Eletric, como
uma forma de combater os defeitos recorrentes e significativos que aconteciam com
seus produtos acabados, e que eram alvos de reclamação por parte dos clientes. Para
que houvesse um resultado significativo, foi implementado uma nova metodologia que
pautava o controle estatístico de processos para levantar as causas raiz e mitigá-las,
assim as empresas deixam de basear as decisões corporativas em dados qualitativos,
voltando-as para os dados quantitativos, ou seja decisão guiada por dados precisos e
com histórico (SANTOS; MARTINS, 2008).
Lucas (2002), conclui que o Six Sigma provém de uma adaptação da melhoria
contínua proposta por Walter Shewhart em 1924 e popularizado por Deming na
década de 1950 (BEST; NEUHAUSER, 2006), que melhora as etapas percorridas
durante a execução de um projeto. Os procedimentos propostos por Shewhart são
fundamentados no aclamado ciclo PDCA: Planejar, fazer, checar e agir (Plan-DoCheck-Act). Onde se planeja o que pretende ser melhorado, executa a melhoria,
verifica sua eficácia e por último agir no sentido de implementar as ações propostas
(FOLARON; MORGAN, 2003).
Já a metodologia Six Sigma propõe o conceito de DMAIC: Definir, medir,
analisar, implementar e controlar (Define-Measure-Analyze-Improve-Control). Tendo
mais etapas quantitativas e analíticas do que o método originário PDCA. (DE MAST;
LOKKERBOL, 2012). Para Werkema (2016) o ciclo PDCA é uma alternativa mais
imediatista e simples de ser adotada, para projetos que não exigem uma magnitude
extensa e podem ser executados de uma forma mais simples. Já o DMAIC espera
resultados mais demorados, porém que resolvem problemas de grande intensidade e
complexidade, sendo o preferido de grandes organizações (DA FONSECA; MIYAKE,
2006).
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Sokovic & Pavletic, (2007), acreditam que o ciclo PDCA pode ser alocado no
ciclo DMAIC, inserindo as primeiras etapas de definição, coleta e análise de dados na
fase do planejamento e o controle abrangendo duas outras fases, de ação e
checagem. Ainda que isso possa ser feito, o ideal é utilizar cada metodologia com seu
proposito como pode ser observador na Figura 2-2.
Figura 2-2 - Conversão do ciclo DMAIC no Ciclo PDCA

Definir

Agir

Planejar

Checar

Fazer

Controlar

Implementar

Medir

Analisar

Fonte: Sokovic & Pavletic, (2007) adaptado

Estes controles estatísticos são utilizados para determinar uma causa-raiz
através de dados históricos que podem ser mensurados e analisados. A partir da
conclusão obtida, uma outra análise é feita para que então as causas raízes sejam
atacadas e mitigadas, podendo-se utilizar outras metodologias tais como o diagrama
de Ishikawa (6M), modelagem dinâmica, gráfico de Pareto, dentre outros (KORIPADU;
SUBBAIAH, 2014).
Existem várias técnicas que contribuem para a transição dos elementos
qualitativos, antes vistos no Lean, para aspectos quantitativos, que serão mais bem
aproveitados no Six sigma. Dentre estas técnicas, pode se destacar a árvore de crítico
para a qualidade, CTQ (Critical to Quality) (DE KONING et al., 2007). Ferramenta
bastante utilizada para mapear os indicadores que serão medidos e serão importantes
para guiar o início do projeto, uma vez que a maioria dos processos apresentam certa
repetibilidade.
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Conforme Raisinghani et al. (2005), o sigma (σ) é uma medição de
variabilidade própria de um processo, que utiliza o desvio padrão atribuído à curva de
distribuição normal baseado nos dados históricos do processo, quanto menor a
variabilidade, e consequentemente, o desvio padrão, melhor são os resultados. Além
disto existem níveis aceitáveis em uma escala de sigmas (quantidade de desvio
padrão da origem do gráfico de distribuição normal) pré-definida que determinam a
confiabilidade de um produto, como pode ser evidenciado na Tabela 2-1 (TRAD &
MAXIMIANO, 2009).
Tabela 2-1 - Classificação da escala dos Sigmas

Taxa de acerto

Taxa de Erro

Defeitos por
milhão de
oportunidades
(DPMO)

30,9%
69,1%
93,3%
99,38%
99,977%
99,99966%

69,1%
30,9%
6,7%
0,62%
0,023%
0,00034%

691.462
308.538
66.807
6.210
233
3,4

Escala
Sigma
1
2
3
4
5
6

Fonte: TRAD & MAXIMIANO (2009)

Os cálculos utilizados levam em consideração três tipos de parâmetros, os
defeitos por unidade, por oportunidade, e por milhões de oportunidade. O primeiro se
refere à contabilidade de um simples defeito em uma unidade de peça, assim dividindo
os defeitos pelo total de unidades. O segundo tem como base tipos variados de
defeitos, intitulado como oportunidades, podendo haver mais de um defeito por
unidade, assim dividindo a quantidade de defeitos pela quantidade de oportunidade
multiplicada pelo total de unidades. Ao calcular os defeitos por oportunidade, basta
multiplicar pelo fator de um milhão, para obter o DPMO, e assim identificar em qual
escala de sigma a produção em questão se encontra.
Os níveis aceitáveis na escala sigma variam de negócio para negócio, por
exemplo, uma empresa que fabrica canetas, pode ter uma escala mais baixa, ainda
que impacte diretamente nos custos e retrabalho, se comparado com uma empresa
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do setor de manutenção aeronáutica, visto que falhas ou defeitos não são toleráveis
e podem impactar em centenas de vidas.
Salah et al. (2010), propõem que o Lean e o Six-sigma servem como
metodologias complementares, sendo o primeiro para aspectos que pode ser
resolvido de uma forma qualitativa e com o conhecimento tácito, já o segundo com
fontes de dados confiáveis e baseando-se em amostras quantitativas para a tomada
de decisão. Porém ambos são voltados para alguma melhoria de modo geral, e por
isto são utilizadas em conjunto, visto que seu êxito em projetos de melhoria é
significativamente notável em grandes companhias (BOSSERT, 2003).
2.3 Lean Six-sigma aplicado ao segmento MRO
Apesar da filosofia de gestão Lean ser idealizada para o ramo automobilístico,
existem algumas aplicações que podem ser aproveitadas em outros setores, como é
o caso do setor aeronáutico (Ayeni et al., 2016). Apesar disto, nem toda a portabilidade
das metodologias pode ser aplicada diretamente, deve haver um discernimento para
que o propósito produtivo seja compreendido para que então algum tipo de contexto
e metodologia sejam aplicadas (MECHAM, 2006).
Crute et al. (2003), aponta que o Lean Manufaturing nasceu nos setores
industriais automobilísticos e, portanto, sua atuação, aplicação e implementação foi
idealizada e modelada para atuar neste segmento, onde o produto final é produzido a
partir de insumos diversos, e na maioria das vezes oriundos de fabricações
integralmente originais, que obedecem um fluxo de produção especifico, já as
melhorias continuas voltadas para o ramo de MRO de motores aeronáuticos surgem
como uma adaptação do modelo Lean, visto que os motores não são fabricados com
insumos novos, estes sofrem manutenção em seus componentes, desta forma sendo
recebido pela oficina, desmontado, reparado e montado novamente, com uma alta
variabilidade de peças.
Roper (2005), acredita que o sucesso do Lean transcende através da
metodologia do Kaizen que busca melhorar a cada dia com pequenas etapas e
processos dentro de uma cadeia produtiva, fazendo com que a somatória de
melhorias resulte em transformações corporativas significantes ao final de um
determinado período. Para Thomas et al. (2016) este sentido surge a concepção do
pensamento Lean, que funciona como uma diretriz que guia a conduta de melhoria de
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processos, desta forma não havendo uma fórmula pré-definida com a utilização de
ferramentas e métodos, mas sim um padrão de raciocínio com objetivos de continuar
inovando (MOSTAFA et al., 2015).
2.4 Manufatura de resposta rápida (Quick Response Manufacturing)
A ideia do QRM (Quick Response Manufacturing) surgiu em meados do final
da década de 1980, com a proposta feita por Stalk (1988) onde o tempo passa ser um
dos recursos mais importantes e valiosos a serem considerados por vantagens
competitivas. Dez anos depois Suri (1998) apresentou o termo QRM junto com
metodologias que a tornavam uma nova forma de inovar a cadeia produtiva, baseado
em redução de tempos (lead time) internamente e externamente, através de uma
integração dos processos com a cadeia de suprimentos (supply chain) e diminuindo
tempo entre processos. Para isto é indagado que haja um caminho crítico de
processos os produtos são entregues mais rapidamente, e estes devem ser de certa
forma, priorizados, por acreditar que a agregação de valor é maior (SURI, 2014).
As maneiras mais comuns de empregar o QRM é através de cálculos de
otimização levando em consideração redes de filas, lotes ótimos, estoques
estratégicos com ênfase e objetivos de reduzir o lead time entre os insumos que
passam por determinado tipo de processo. Outro ponto importante a ser considerado
é a metodologia POLCA (Paired-cell Overlapping Loops of Cards with Authorization),
que atua como um controlador entre células, que previnem a produção empurrada e
fomentam a utilização da produção puxada assim como na ferramenta Kanban,
proveniente do Lean, com a diferença que o WIP (Work in Progress) pode ser
remanejado, ou não para a célula seguinte, variando com a demanda.
Para Saes (2008), ao comparar o Lean com o QRM ambos trazem consigo a
redução de desperdício e a consequente melhoria continua de processos, porém a
diferença se dá na prioridade dentre as metodologias, a primeira pautada em
agregação de valor com baixa variabilidade entre produtos e processos e a segunda
na redução de tempo com muita variabilidade dentre os produtos. (PAREDES;
GODINHO FILHO, 2017).
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3.

METODOLOGIA
Para Gerhardt & Silveira, (2009), a metodologia pode ser compreendida como

o estudo de métodos, e este podendo ser traduzido como os caminhos para atingir
determinado objetivo, e neste caso específico, os possíveis caminhos que contribuem
para a pesquisa proposta e o êxito do projeto prático, juntamente com o estudo de
caso.
A metodologia possui grande relevância para o andamento e delimitação da
pesquisa, pois estrutura, detalha e embasa toda a concepção de como os presentes
resultados foram obtidos, de maneira a explicar os caminhos percorridos para
concretizar este presente projeto de pesquisa.
3.1 Pesquisa Bibliográfica
A base para entender as ferramentas e procedimentos devem provir de bases
consolidadas e palpáveis, para que então possa haver uma conduta que acrescente
informações dentre as demais pesquisas (CONFORTO et al., 2011).
Neste sentido, a pesquisa se iniciou com a busca das palavras chaves que
impactam e contribuem para o contexto da pesquisa. As palavras chaves iniciais e
ponto de partida foram: Aviação, Lean Manufacturing, Maintenance Repair and
Ovehaul, melhoria contínua, transporte e armazenamento, fluxo produtivo. Utilizando
conectores lógicos como AND e OR para que o conteúdo fosse conectado aos campos
de pesquisa. As plataformas utilizadas para a este referencial foi o portal de periódico
CAPES (CAFE) juntamente com o Google acadêmico e a SCIELO.
A presente pesquisa foi realizada tendo como base obras que tratavam
assuntos relacionados de forma direta e indireta com o assunto e tema proposto. E
desta forma realizando uma revisão de literatura com artigos, livros e trabalhos
acadêmicos que de alguma forma direcionavam o emprego de conhecimento e
embasamento para toda a pesquisa.
A pesquisa foi pautada inicialmente em coletar, com palavras-chaves iniciais
tais como: MRO; Aviação; Lean Six-sigma; Quick Responsive Manufacuring; dentre
outras derivações, trabalhos acadêmicos que refletiam a ideia do tema e assunto
elencado por esta pesquisa. Ao estudar cada trabalho de forma isolada, foi observado
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nas respectivas referências bibliográficas outros trabalhos que contribuíam de alguma
forma criando outras linhas paralelas para outras fontes de pesquisa.
Para considerar os trabalhos mais relevantes, foram determinados alguns
parâmetros que ajudaram a categorizar os estudos encontrados, para que houvesse
uma classificação em termos quantitativos para que então fosse visualizado as
principais contribuições (BUCHINGER et al., 2014). Os parâmetros são:
•

Quantidade de palavras chaves iniciais: Quanto maior este número, maior
seria o contexto e contribuição abordados pelo trabalho;

•

Afinidade com o tema: Diretrizes do tema, pautados em capítulos e
subcapítulos que traduzem a finalidade buscada por este projeto de pesquisa,
sendo uma nota de escala entre 0-10;

•

Quantidade de citação: Critério utilizado para definir, dentre alguns pontos, a
qualidade do trabalho. A significância deste número em grande escala
demonstra fontes mais confiáveis;

•

Ano de Publicação: Trabalhos mais recentes tendem a apresentar ferramentas
mais atualizadas e temas mais refinados, desta forma buscam-se trabalhos
que sejam atuais.
Desta forma os trabalhos acadêmicos foram classificados por estes

parâmetros e assim obtendo uma posição dentre os demais, como pode-se conferir
com um exemplo na tabela 3-1.
Tabela 3-1- Exemplo de classificação quantitativa utilizada para categorizar os trabalhos acadêmicos

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)
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A maioria dos artigos e trabalhos acadêmicos encontrados foram na língua
inglesa, dado que o entrelace de pesquisa em MRO, aviação e Lean Six-Sigma não
possuem trabalhos significantes em português para este presente projeto de
pesquisa, portanto os artigos tiveram que ser elencados por afinidade.
3.2 Instrumentos utilizados
Os instrumentos utilizados para o projeto de pesquisa, são oriundos de
plataformas digitais, e algumas consultas físicas a livros. Inicialmente a plataforma
Google acadêmico e SciElo foram utilizadas por sua facilidade e precisão em
encontrar temas com as palavras-chaves sugeridas, caso o trabalho fosse de consulta
pública, ou seja, não necessite de alguma subscrição, o trabalho era arquivado, em
caso negativo, utilizava-se a plataforma CAPES, com o vínculo da universidade para
que houvesse acesso à leitura dos trabalhos.
Para alguns trabalhos pautados em livros houve consulta física, para que seu
conteúdo fosse extraído de forma a contribuir para a pesquisa.
3.3 Projeto Aplicado
O Projeto Aplicado teve que ser submetido à aprovação de agentes legais da
referida empresa, onde foi realizado o estudo de caso, para que as discussões e
propostas fossem trazidas por meio deste projeto de pesquisa. Apesar de haver
autorização para discriminar o tema, não houve autorização legal para relatar o nome
da empresa, bem como processos mais complexos de autoria e direitos reservados
por parte da companhia.
O projeto teve sua concepção a partir de um desafio de propostas Lean sixsigma, onde o gerente responsável identificou uma oportunidade de melhoria, em seu
setor e nos setores adjacentes, assim propondo uma ideia que foi aceita por um
conselho, e posteriormente iniciado um projeto piloto com alguns estudantes para
testar a viabilidade da ideia.
A presente ideia se mostrou promissora e foi vencedora do concurso de
melhor projeto, comparado com os demais, desta forma o gestor recrutou outros
colaboradores para executar o projeto dentro da empresa.
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Após a chegada de novos membros, esforços foram realizados para coletar
dados referentes aos processos utilizados na cadeia produtiva que estava contida no
escopo de melhoria do projeto proposto. Assim que os dados foram analisados e
interpretados, ideias foram sugeridas para ferramentas de auxílio para o sucesso do
projeto, desta forma idealizando o cenário ideal para o início do projeto.
Devido ao fato de a magnitude do projeto ser elevada, tiveram que haver
algumas restrições de atuação, para delimitar a execução dentre uma população e
amostragem de peças, embasadas pelos dados previamente extraídos, que
facilitavam toda a execução. Desta forma, foi proposto que houvesse projetos pilotos
para testar a eficácia da nova metodologia, e então confirmar os ganhos reais.
Após o término dos projetos pilotos, os resultados foram discutidos com a alta
gerência, com o intuito de analisar os ganhos, e os possíveis impactos (positivos e
negativos) além de indicar possíveis novos projetos que surgiram a partir deste, e
perpetuar as melhorias contínuas dentre o chão de fábrica.
3.4 Definição de etapas
Este projeto de pesquisa foi elaborado baseado em etapas bem consolidadas
que ajudaram o seu desenvolvimento e organização, para que as metas fossem bem
estabelecidas, desta forma orientando e classificando atividades chaves que
contribuíssem diretamente ao avanço do projeto. Sendo estas:
•

Concepção do projeto;

•

Embasamento teórico;

•

Embasamento estatístico;

•

Projeto Piloto;

•

Resultados.
Assim, como podem-se conferir as atividades práticas exemplificadas

graficamente a seguir na Figura 3-1.
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Figura 3-1 - Exemplificação das etapas utilizadas para elaboração do projeto.

Fonte: elaborado pelo autor (2020)
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4.

DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DO PROJETO

4.1 Diagnóstico da Situação
O projeto teve suas necessidades identificadas durante um evento Lean Six
Sigma patrocinado pela própria empresa, onde situações problemas cotidianas eram
designadas para grupos de estudantes universitários de várias origens, com o intuito
de obter êxito em propostas de melhoria nas circunstâncias apresentadas.
Neste contexto, o gestor responsável pelo setor de limpeza química, na etapa
de Gate 1 (Figura 2-1), identificou uma oportunidade de melhorar os processos
internos, levando em consideração as entradas e saídas de cada etapa e processos
intermediários, contendo ou não agregação de valor.
Em se tratando de um projeto de Lean Six Sigma, as fases deveriam seguir
as diretrizes definidas pela metodologia, começando pela fase de definição e
terminando no controle da solução implementada. Porém, antes do início formal e
ambientação necessária, os membros da equipe gastaram um tempo no Gemba para
observar detalhes, oportunidades e principalmente entender o funcionamento
harmônico do negócio, listando suas correlações, dependências e restrições.
4.1.1 Desmontagem de motores
Iniciando pelo fornecedor da limpeza química, a desmontagem dos motores
possuía um processo fortemente consolidado e aprimorado por projetos de melhoria
realizados anteriormente. Porém algumas oportunidades ainda existiam no ambiente.
A principal delas era que havia grande desperdício no que dizia respeito ao tempo de
espera entre a saída do produto da desmontagem e sua entrada na limpeza química.
Isto acontecia, pois as peças que eram desmontadas, aguardavam as demais peças
do mesmo submódulo ou de outro submódulo para serem transportadas para a
limpeza química, em estantes móveis, invariavelmente criando a definição de lote,
como pode ser observado na Figura 4-1. Porém nesta condição, havia uma grande
disparidade entre os tempos de conclusão entre cada submódulo, em alguns casos
ultrapassando 12 horas de espera. A redução do turn around time é buscada através
de acompanhamento de métricas, que são de grande importância para os clientes
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finais, dado que redução entre processos poderia alavancar uma grande redução de
tempo final.
Figura 4-1 - Diagrama de processo de desmontagem de motores.

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Também havia certa assiduidade em transporte de lotes de peças em
momentos de horários diferentes. E em algumas das vezes fazendo com que a saída
de um lote, coincidisse com outro lote de outro motor, assim podendo sobrecarregar
a carga e capacidade da produção em andamento da limpeza química como um todo.
4.1.2 Limpeza Química

A próxima observação da equipe do projeto, seria realizada no Gemba da
limpeza química. Primeiramente observado os processos que eram realizados em
todos os seus ambientes, entendendo a maioria das necessidades e dependências,
assim como acontecera na desmontagem de motores.
A limpeza química se encontrava como um processo intermediário entre
vários tipos de setores, pois seus processos possuem o caráter de suportar a atividade
finalística de seus clientes/fornecedores internos. Portanto, as peças que entravam na
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limpeza eram processadas para ao final, seguirem o seu fluxo natural, e sendo assim,
a limpeza química não possuía nenhum tipo de processo finalístico.
O maior fornecedor da limpeza, ou aquele que demandava maior
disponibilidade para os processos subsequentes era a desmontagem, porém ainda
havia outros fornecedores tais como o reparo, e a montagem de motores. Visto que
alguns processos da limpeza removiam excessos de máquinas CNC, usinagem e
demais tipos de reparos. No entanto estes ocupavam cerca de 20% do total da mão
de obra disponível.
O macro processo de limpar quimicamente as peças aeronáuticas, trazia
consigo realizar várias etapas distintas cujo principal objetivo é deixar as peças aptas
para seguirem ao processo seguinte. A principal atividade realizada neste setor é a
submersão das peças em tanques contendo soluções químicas, de diferentes
procedências, para que as impurezas sejam removidas. E as peças serem
devidamente inspecionadas na fase seguinte, conforme Figura 2-1.
Nestes tanques contendo soluções químicas, suas composições eram
variadas, pois as peças eram provenientes de alocações diferentes no motor, seções
que possuíam óleo, graxa e outras substâncias apolares, e outras que não possuíam
tais substâncias, mas eram de composições materiais diferentes. Neste sentido, os
tanques deveriam ter o tratamento especializado para cada tipo de peça, às vezes
tendo que ser realizadas em mais de um tanque.
Além da limpeza feita pelo tanque, existiam outras duas grandes operações
que ocorriam subsequentes, que era o jateamento abrasivo por máquina de pressão,
ou mídia plástica. E por final, a inspeção por líquido penetrante ou, por corrente
magnética, que ajuda a identificar não conformidades entre as peças, e as segregar
das demais, verificando se haverá reparo eminente ou se será descartada. Com todos
estes processos concluídos, a peça segue para a inspeção, o próximo setor dentro da
empresa.
Nestes processos descritos acima a demanda ocorre de forma desuniforme e
heterogênea, pois cada peça possui sua individualidade quanto às requisições dos
processos a serem seguidos. Nem todas as peças seguem o mesmo caminho de
operações. Algumas peças necessitam realizar um conjunto de limpeza, algumas em
um tanque específico e outras em outros tanques distintos. Algumas dessas seguem
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para área de jateamento, mas nem todas são necessárias, e uma parcela de peças
pode, ou não, ir para à área de inspeção por líquido penetrante.
Apesar dos caminhos de processos distintos, a origem das peças é uma só.
O desperdício observado nesta etapa mais uma vez estava refletido no tempo de
espera entre processos e até mesmo considerando a fase seguinte. Como abordado
anteriormente, as peças seguiam em lotes definidos como estantes móveis, e
permaneciam assim até sua entrega para o processo de inspeção. No entanto, peças
que realizavam processos pequenos, como uma simples limpeza, ficavam presas ao
seu lote de origem, e assim tendo que esperar pelas demais peças que ainda estavam
prestes a executar os processos subsequentes, conforme exemplificado a seguir na
Figura 4-2.
Figura 4-2 - Ilustração do funcionamento da área de limpeza química.

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Esta espera podia levar dias, pois o cronograma dos processos de jateamento
abrasivo e inspeção por líquido penetrante seguia sua demanda natural, oriunda de
vários fornecedores, assim gerando filas de peças semiacabadas por todo
estacionamento de peças. Outro desperdício observado era que os operadores
deviam procurar entre as estantes móveis, as peças que necessitavam ser
processadas, desta forma os ocupando com uma atividade que não agrega valor
algum e indo na contramão da filosofia Lean Six Sigma.
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Com todos as operações devidamente finalizadas, as peças alocadas nos
lotes seguiam para a inspeção de bancada. Quando chegavam na área física, as
peças eram separadas entre os submódulos novamente, isto acontece pois os
inspetores possuem expertise voltada para o funcionamento do módulo, assim como
os técnicos que o desmontam. Neste sentido, as peças são organizadas novamente
por submódulos e são inspecionadas uma a uma.
Caso as peças estivessem aptas a serem reinstaladas no motor, elas seguiam
para a área de acumulação e aguardavam as demais peças que necessitavam de
reparo, ou caso não houvesse tal possibilidade, esperavam peças novas provenientes
de outros fornecedores externos. Desta forma encerrando a etapa de Gate 1.
4.2 Proposta do Projeto
Em se tratando de um projeto idealizado e patrocinado por um evento Lean,
este deveria seguir os preceitos, diretrizes e orientações da filosofia Lean Six Sigma.
Os profissionais que possuíam a denominação e título de Green e Black Belt, títulos
de aptidão para supervisionar projetos de melhoria contínua, eram engajados para
auxiliar os membros da equipe, e possuíam o objetivo de apresentar uma proposta
dentro do prazo estipulado pelo evento.
Assim como a diretriz orientada do Lean, este projeto também iria seguir a
metodologia DMAIC, passando por cada um destes ciclos, indo da fase de definição
até o controle, respeitando a modelagem de cada uma delas, com cronogramas bem
definidos e estruturados, explorando cada ferramenta disponível em cada etapa.
4.2.1 Definir
Começando com a fase de definição, com o principal intuito de delimitar o
escopo do projeto, verificando até onde a equipe deveria e/ou poderia intervir, e
principalmente idealizar uma proposta de melhoria, que atendesse as expectativas de
redução de desperdícios usando ferramentas correspondentes desta etapa.
Apesar de identificar oportunidades de melhoria em outros setores, além da
limpeza química, o projeto deveria estar focado em resolver apenas uma das
situações problema, para que não houvesse dispersão e conflitos de ideais durante
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sua execução, assim obtendo mais eficiência e alcançando a maioria dos objetivos
almejados.
Inicialmente a equipe buscou criar o mapa de fluxo de valor (MFV, ou VSM Value stream map, no inglês), para mapear os processos com todos os devidos
parâmetros configurados, uma vez que nesta ferramenta, conseguiria facilmente
identificar quaisquer possíveis restrições e a consequente delimitação do projeto a ser
realizado. A equipe fez o tanto o mapa atual quanto futuro, porém, por motivos de
confidencialidade, estes não podem ser apresentados neste trabalho acadêmico.
Um dos primeiros passos a serem executados era de mapear as entradas,
saídas e os principais processos executados de forma superficial, porém evidente e
refletindo a realidade vivenciada. Para tanto, resolveu-se utilizar a ferramenta SIPOC
(Supplier – Inputs – Process – Output – Customer), que lista respectivamente os
fornecedores, entradas, processos, saídas e clientes, conforme pode-se observar na
Figura 4-3. MISHRA et al. (2014), explicam que o SIPOC ajuda a compreender o
macro fluxo de informação, produto e processo, e a interação entre todos estes
através de um diagrama intuitivo e claro.
Figura 4-3 - Ilustração da metodologia SIPOC.

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)
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Esta ferramenta auxiliou a equipe do projeto a delimitar todo o escopo que
seria executado. Uma vez que a maioria dos processos, entradas e saídas estavam
mapeados, tornar-se-ia mais fácil segregar os objetos que possuíam certa importância
e relevância para o projeto, e aqueles que não possuíam apelo para serem incluídos,
em um primeiro momento, no escopo inicial.
Desta forma, os elementos identificados para serem incluídos, eram as peças
oriundas da desmontagem, que sofriam demanda de processo expressiva; limpeza
química por submersão, jateamento abrasivo e inspeção por líquido penetrante. E por
consequência o único cliente possível, levando em consideração tais escolhas
prévias, seria a inspeção de bancada. Desta forma, todos os outros elementos, não
descritos acima estavam fora do escopo, e não deveriam possuir nenhum tipo de
tratativa, inicialmente, para que o foco no sucesso do projeto acontecesse de forma
total.
Após as definições das áreas de atuação, o principal aspecto do projeto
deveria ser objetivado; Qual seria a ideia inicial de melhoria continua que poderia ser
implementada, pautada em prazo e objetivo, afim de melhorar, com a melhor
abrangência possível, as situações expostas e observadas na etapa anterior, e
considerando o escopo do projeto delimitado.
A principal oportunidade identificada seria das peças que eram desmontadas
e ficavam aguardando as demais peças para serem transportadas em forma de lote.
À primeira impressão, o tempo parecia ser expressivo, além de fazer com que
sobrecarregasse os processos de limpeza, fazendo com que chegassem várias em
um único transporte. Desta forma os operadores eram obrigados a processar o lote
todo, fazendo com que o esforço e demanda fossem medidos através da quantidade
de estantes móveis alocadas na limpeza.
O Objetivo então era de reduzir o tempo de espera entre os submódulos
desmontados, e consequentemente causar cadência no fluxo de produção nas
demandas de entrada na limpeza química, assim não sobrecarregando os operadores
com lotes de peças.
Feitas todas tais definições transcritas anteriormente, a proposta foi
apresentada para as principais partes interessadas trazendo objetivo e prazo, para
que desta maneira prosseguisse para próximas etapas previstas a serem executadas.
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4.2.2 Medir
A etapa de medição objetiva coletar e mensurar dados que envolvem todos
os elementos que de alguma forma interferem na melhoria proposta, a finalidade tende
a embasar posteriormente a etapa de análise e trazer o caráter quantitativo para
ajudar na tomada de decisão, além de validar a coesão das observações previamente
realizadas.
Neste sentido, a equipe deveria definir quais seriam os indicadores chave que
influenciam a situação problema destacada. Para auxiliar nesta fase, a ferramenta
utilizada, a árvore de CTQ (Critical to Quality), se mostrou útil, uma vez que esta
consegue ajudar a mapear as necessidades e buscar a sua quantificação, através de
Indicadores chave de Desempenho - KPI (Key Performance Indicator), conforme pode
ser observada na Figura 4-4.

Figura 4-4 - Árvore de CTQ.

Fonte: Adaptado DE KONING et al, 2007

Assim as definições do que seria medido estava disposto em um diagrama
intuitivo, que inicialmente integra a equipe do projeto com as medições necessárias,
visando consolidar dados que refletem a realidade vivida no chão de fábrica.
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Como a melhoria almejada trazia a interação entre a desmontagem e limpeza,
as principais medições deveriam refletir os processos em intercessão, assim como
evidenciado na Figura 4-4. Começando pelo mapeamento de tempo, a equipe decidiu
coletar os seguintes tempos:
•

Tempo de espera entre submódulos dentro de um lote;

•

Tempo de espera entre a primeira e a última peça liberada da limpeza;

•

Tempo de transporte entre os prédios de desmontagem e limpeza química.
Os tempos foram cronometrados com monitoramento da equipe presente no

chão de fábrica. Ao todo, cerca de 5 medições foram realizadas para o mesmo
processo, assim criando precisão para o embasamento quantitativo. Além disto, para
compor um único número a ser utilizado, a equipe resolveu utilizar de métodos de
estatística descritiva, utilizando a seguinte formula:

𝑇=

𝑥 + Md
2

Onde:
•

T: Tempo estimado (em horas);

•

𝑥: Média entre os tempos (em horas) medidos;

•

Md: Mediana entre os tempos (em horas) medidos.
Seguindo tal metodologia, a equipe, juntamente com o auxílio dos técnicos,

aferiu os tempos conforme orientações, entre a desmontagem de cada submódulo,
considerando o início sendo a primeira peça a entrar no lote e o final, a última peça a
entrar no lote e obtendo a seguinte tabela de tempos, conforme a Tabela 4-1 a seguir:
Tabela 4-1 Medição dos tempos de desmontagem de submódulos, em horas.
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Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Ao medir o tempo de transporte entre o prédio da desmontagem de motores
e a limpeza química, nenhuma variabilidade foi apresentada, uma vez que os pesos
da estante móvel não interferem na tração utilizada pelo colaborador que a empurra,
assim todos os tempos medidos, apresentaram uma margem parecida de cerca de
2,5 a 3 minutos, convertendo em horas, seria algo perto de 0,042h e 0,05h
respectivamente ou 3,37% do menor valor mensurado de desmontagem. Assim não
possuindo representatividade, em um primeiro instante.
Saindo do ambiente da desmontagem e indo para a limpeza química, os
tempos continuaram a ser medidos, porém desta vez, considerando o tempo de
processo entre limpeza, jateamento e FPI (Fluid penetration inspection), e a
quantidade em porcentagem de peças que poderiam seguir para inspeção de
bancada. Sendo os tempos já calculados conforme a fórmula acima. E nesta etapa
especificamente, como pode existir mais de um processo de limpeza por conjunto de
peças, os números variam entre os submódulos.
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Tabela 4-2: Medição dos tempos de processos da limpeza química e peças liberadas para inspeção de
bancada.

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Conforme observado na Tabela 4-2, os tempos também possuem distinções
entre processos. Além disto, a coluna de peças liberadas para inspeção, ajuda a
entender a distribuição de peças de submódulo por caminho de processos. E
posteriormente, na etapa de análise, calcularam-se os tempos perdidos em espera
entre processos. Desta forma, não sendo necessário medir de forma isolada, a
quantidade de peças por processos internos.
A próxima coleta de dados ainda estaria voltada para os processos da limpeza
química, porém desta vez a aferição seria feita para entender quanto tempo corrido o
lote de peças ficaria esperando para ser processado, ou seja, tempo de fila. Este
tempo possui influências externas que variam conforme a demanda da empresa como
um todo, e desta forma seguem a programação feita pelo planejador de produção
responsável pela área, portanto, tais números apresentam volatilidade maior do que
os demais já apresentados.
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Tabela 4-3 Medição dos tempos de espera entre processos de limpeza química, em horas.

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Os tempos observados acima (Tabela 4-3) refletem a magnitude da espera
que existe entre os setores, e o quanto este tempo é prejudicial ao contexto da
empresa, em virtude de agilizar processos e aumentar a cadência, gerando um fluxo
contínuo. Muitos desses tempos ocorrem devido a outros lotes de peças estarem
programados entre um processo e outro. Além disto, os operadores citam que quando
o estacionamento está muito lotado e há alguma priorização, os atrasos em relação
ao prazo de entrega podem ser ainda maiores.
Passado a fase de medição, onde os dados foram coletados, a próxima etapa
de análise visa refinar todas medidas e transformar em informação útil para que possa
ser consumida posteriormente na idealização do projeto.
4.2.3 Analisar
Munidos de dados coletados, o objetivo da fase de analisar objetiva realizar
inferência, pautada por estatística ou metodologias fundamentadas em lógica, que
quantificam e comparam os processos aferidos, para que então se interprete uma
solução no intuito de eliminar tais desperdícios observados.
Utilizando a Tabela 4-1 para iniciar a fase de análise, pode-se extrair algumas
inferências, ao comparar-se o tempo utilizado em cada um dos lotes, excetuando o
lote 3, que só possui um submódulo. Alguns outros submódulos sofrem um tempo de
espera considerável se comparados com os demais que compõe cada lote, neste
caso, o tempo de processo se prende ao submódulo que mais possui tempo de
processo. Como pode ser analisado na Figura 4-5:
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Figura 4-5 - Comparação de tempos de desmontagem, em horas.

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Assim como a análise realizada juntamente à desmontagem de motores, o
mesmo pode ser feito considerando a limpeza química. Porém para se ter
conhecimento crítico destes números, se o submódulo C fosse liberado no momento
que fosse totalmente desmontado, ele seria processado na limpeza química, conforme
Tabela 4, e o submódulo A ainda estaria desmontando. Ou seja, o desperdício de
tempo de espera nestes casos analisados possui um impacto grande na produção.
Isto se deve a que quando o Lote 1 chega à limpeza química, todas as peças
devem ser processadas em uma só vez. Ao passo que poderiam ser processadas em
lotes menores e mais cadenciados. Este processo acaba gerando fila, pois nem todos
os lotes podem ser processados de forma simultânea.
Se considerar os tempos mensurados na Tabela 4-2, que mede o tempo de
processo individual, junto com os tempos de espera da Tabela 4-3, pode-se obter o
tempo total de espera por um lote menor de peças, apesar de uma quantidade
expressiva ser liberada apenas depois do FPI (Figura 4-6). Assim, pode-se calcular o
tempo total de parcelas de peças que são impedidas de seguirem seu fluxo, devido
ao lote que pertencem.
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Figura 4-6 - Comparação de peças que são liberadas após serem processadas, em horas.

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Observando o gráfico (Figura 4-6), que compara o conjunto de peças, pode
ser observado que, ainda que a maior quantidade de peças seja liberada após o último
processo, se forem somar as quantidades de peças liberadas da limpeza e do
jateamento, observa-se que este montante se aproxima, em alguns casos até
ultrapassa a quantidade de peças liberadas pelo FPI.
Se compilar todas as informações em uma tabela só, pode-se observar que
por mais que um submódulo possua desempenho mais rápido entre os processos, ele
está preso ao seu lote de origem. Analisando a Tabela 4-4, observa-se que em alguns
casos, o tempo de espera pode passar de aproximadamente 23 horas de espera.
Tabela 4-4 Medição dos tempos de espera entre processos de limpeza química, em horas.

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

E analisando com mais critério, além de segregar os submódulos, e separar
os tempos por processos acabados na limpeza, se obtém tempos ainda menores,
como mostra o gráfico abaixo, Figura 4-7:
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Se analisar com mais critério, e além de segregar os submódulos, também
separar os tempos por processos acabados na limpeza, se obtém os tempos são
ainda menores, como mostra o gráfico abaixo, figura 4-7:
Figura
4-7 - 4-7
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Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Analisando todas estas informações, fica claro que a melhor forma de não
haver tempo de desperdício, seria segregando os submódulos por processos, assim,
estes chegariam na inspeção de bancada mais rápido, e de forma cadenciada.
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4.3 Projeto Piloto
Após o término das etapas iniciais, onde a estrutura teórica foi montada, chega
o momento em que a equipe do projeto deve realizar a parte prática e intervir com
uma solução, em forma de ação, considerando todas as análises previamente
realizadas.
Todas as partes interessadas tiveram uma apresentação com os dados
coletados, assim como as análises realizadas, para que houvesse a validação do
trabalho realizado e o conhecimento sobre os problemas identificados. Ao ter contato
com a situação problema, os patrocinadores do projeto não hesitaram em pedir uma
solução responsiva, para que este fosse sanado o mais rápido possível, pois os
desperdícios eram notáveis.

4.3.1 Implementar
Após o aval dos patrocinadores e partes interessadas, o projeto poderia seguir
seu curso em inovar com uma solução com o objetivo de reduzir os grandes tempos
de espera comprovados pela etapa de análise. A medida mais óbvia, inicialmente, era
de segregar os módulos, para que eles não compartilhem o tempo de processo do
lote inteiro, e que a demanda sobre cada lote não ultrapasse a capacidade dos setores
envolvidos.
Conforme mostra a Figura 4-7, segregar apenas por módulos não seria uma
solução completa, uma vez que esta divisão poderia ser baseada por processos
químicos, e assim ter conjuntos de peças guiados por um caminho de processo
definido. Assim, o conjunto de peças somente seria processado na estação
necessária, e assim que estivesse liberada dos processos do setor de limpeza
química, poderia seguir direto para inspeção de bancada.
Inicialmente a ideia era de colocar as peças, já segregadas, dispostas nas
prateleiras das estantes móveis, porém esta solução não seria possível, dado que as
prateleiras não eram flexíveis ao ponto de serem trocadas de uma estante para outra,
assim não sendo aceita pela equipe do projeto. Porém a intenção das peças
segregadas serem agrupadas, em uma espécie de lote menor, por caminhos de
processo e serem facilmente transportadas, estimulou pesquisas para que este feito
fosse realizado da melhor forma possível.
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Com a progressão dos estudos, a equipe chegou a um consenso de que os
conjuntos de peças poderiam ser transportados através de caixas, endereçadas por
caminho de processo, e com uma adição observada pelos engenheiros químicos da
equipe. Caixas fabricadas com certo tipo de material poderiam ser submersas
diretamente nos tanques de limpeza. Assim os operadores não necessitariam retirar
as peças para inserir nos tanques, bastava inserir a caixa diretamente no tanque.
Para tanto, vários testes tiveram que ser realizados com diversos materiais
diferentes, e os que se saíram melhor foi o aço inox e materiais poliméricos, como o
polietileno de alta densidade e o polipropileno. Porém, se levar em consideração o
fator custo, o aço inox chegava a ser cerca de vinte vezes mais caro do que os
materiais poliméricos. Assim criando um obstáculo quanto à parte financeira.
Desta forma os testes se intensificaram com os materiais poliméricos, o
problema era que o seu ponto de fusão, de aproximadamente 120ºc era próximo da
temperatura ideal de processamento dos tanques, entre 80°c e 90°c. Isso fazia com
que o material fletisse em longos períodos, danificando o material severamente em 3
ou 4 aplicações. No entanto o parecer de submergir as caixas era interessante no
ponto de vista de reduzir o tempo de processo, retirando a etapa do operador de ir até
a estante, colocar as peças no cesto de submersão e ao final, colocar as peças
novamente na estante móvel.
Com o objetivo de ajudar a implementar o projeto, um dos fornecedores
resolveu injetar 15% de fibra na composição da caixa, fazendo com que ela não
tivesse o problema de fletir como as demais. Isso se mostrou útil, e além disto, esta
caixa tinha a possibilidade de que quando não estivesse em uso, poder-se-ia dobrar
suas abas laterais, assim minimizando o espaço relativo à altura, outro benefício
importante para o projeto.
Resolvido o aspecto técnico de alocação das peças, restava idealizar a melhor
forma de logística entre prédios, além dos detalhes operacionais do projeto como um
todo. Como haveria a transposição da estante móvel para as caixas, as peças
deveriam ser medidas para verificar se poderiam ser alocadas nas caixas, ressaltando
que por se tratar de peças de motores aeronáuticos, as mesmas não poderiam ter
contato entre elas de forma que danifiquem umas às outras, devido a diferença de
peso, material, etc.
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Assim, a equipe mapeou as peças por caminho de processo, e por tamanho,
para então contabilizar a quantidade necessária de caixas por submódulo, chegando
à seguinte composição numérica, conforme Tabela 4-5:
Tabela 4-5 - Quantidade de caixas e peças não alocadas por submódulo.

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

A quantidade de caixas, se não controlada e regulamentada, poderia gerar
movimentação em excesso, outro desperdício. Pois no pior dos casos, poderia gerar
uma movimentação por caixa, quanto a estante gerava apenas uma movimentação
entre a desmontagem e a limpeza química. Assim a quantidade de movimentação
deveria ser otimizada.
As peças que não conseguiam ser alocadas nas caixas, deviam seguir o
caminho através de uma estante móvel especial, disposta apenas para transportar
tais peças. Dado que a quantidade de peças neste estado não era expressiva se
comparada às demais.
Assim, a equipe resolveu adotar a medida de construir sob medida, um
carrinho capaz de levar cerca de 4 caixas, no máximo, para assim respeitar a
cadência, uma das premissas do projeto. E não deixar as peças esperando no ponto
de coleta, para não se assemelhar ao estado anterior à intervenção.
A equipe fez um gráfico de espaguete, que mostra as movimentações que
ocorriam antes e depois da idealização do projeto, conforme Figura 4-8, onde as setas
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representam uma movimentação entre um prédio e o outro. O número de transportes
aumentou significativamente, se comparado à situação anterior.
Figura 4-8 - Gráfico de Espaguete

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Após a definição da logística entre os prédios, a próxima etapa era realizar
uma organização no espaço físico da limpeza química, designando espaços para cada
atividade desempenhada. Em contraste com a Figura 4-2 que mostra o esquema de
filas, caracterizado pelo método PEPS (primeiro a entrar primeiro a sair), exceto
quando havia intervenção pelo programador de produção.
A solução idealizada tinha como objetivo utilizar as metodologias do 5S, para
higienizar, demarcar e padronizar a forma de produção, desmistificando a forma como
as filas ocorriam. Para isto, a equipe resolveu delimitar o espaço físico conforme os
centros de trabalhos existentes, criando uma área para o jateamento abrasivo, FPI e
limpeza química. Sendo esta dividida em mais categorias, visto que cada tipo de
tanque apresentava uma limpeza diferente, e nem todas as peças apresentam o
mesmo padrão necessário de limpeza por imersão.
Neste sentido, as delimitações seguiam o layout de um escaninho ou uma
caixa de correio, onde cada área responsável por seu espaço, saberia medir a
quantidade de trabalho, dependendo da quantidade de caixas ou peças dispostas. A
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idealização inicial era de adquirir estantes para que esta solução fosse praticada.
Porém devido aos custos e tempo para implementar, eram inviáveis ao prazo do
projeto piloto.
A equipe então utilizou as ferramentas que estavam ao alcance, e travou as
estantes móveis para servirem como prateleiras fixas, as decorando e caracterizando
como tais, além de sinalizar cada prateleira com os respectivos centros de trabalho,
conforme Figura 4-9:
Figura 4-9 - Diagrama de divisão por centro de trabalho

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

O diagrama apresentado na Figura 4-9 faz com que as peças que não tenham
mais serviços a serem realizados na limpeza fossem enviadas diretamente para
inspeção de bancada. Desta forma retirando o tempo conforme calculado na etapa de
análise.
Após todas as definições ideológicas e teóricas planejadas para ocorrerem, a
hora de executar um projeto piloto havia chegado, no intuito de encontrar falhas antes
não vistas e simular harmonicamente se todas as projeções estavam corretas, e em
caso afirmativo, confirmar todos os estudos realizados.
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Para iniciar o projeto piloto, a equipe se concentrou em um único submódulo,
devido ao custo inicial de comprar caixas para que todo o motor seja atendido, cerca
de 75 caixas por motor, sendo que sempre há mais de um motor em progresso na
limpeza,

e

na

desmontagem

simultaneamente,

aumentando

este

número

significativamente. A solução então era escolher 2 submódulos para realizar o projeto
piloto. Desta forma, os submódulos E e H foram escolhidos por critério de quantidade
de caixas, e por possuírem potenciais ganhos, se comparados aos demais, conforme
Figura 4-7.
A equipe treinou todos os setores responsáveis pelo projeto, operadores da
limpeza, da desmontagem, de transporte e da inspeção de bancada. Mostrando cada
etapa do projeto, a contribuição de cada um e o objetivo final como um todo.
Nas primeiras simulações do projeto, a equipe esteve presente junto aos
operadores para sanar dúvidas, corrigir problemas de último momento e quaisquer
imprevistos que poderiam ocorrer. Depois que algumas simulações orientadas
ocorreram, o projeto piloto estava pronto para ser executado de forma independente,
e assim começar a etapa de controle.
4.3.2 Controlar
O projeto teve algumas execuções de forma autônoma, ou seja, sem
orientações

da

equipe.

E

todas

ocorreram

sem

maiores

problemas,

consequentemente reunindo dados para que conclusões pudessem ser inferidas e
seus processos controlados.
A finalidade era de apresentar os resultados obtidos para os patrocinadores e
partes interessadas, para que então o futuro do projeto fosse definido. Se haveria
expansão para os demais submódulos e consequentemente novas linhas de motores,
ou se o projeto deveria sofrer alguma manutenção antes de prosseguir.
Munidos dos números de rastreio das peças, a equipe pôde validar o
desempenho das peças que seguiram o fluxo estabelecido pelo projeto e comparar
com as mesmas peças que seguiram o caminho tradicional, acopladas em lotes. A
média entre os tempos de chegada na inspeção, contados após saírem da
desmontagem, podem ser observados no gráfico a seguir (Figura 4-10):
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Figura 4-10 - Gráfico comparando os resultados do projeto, em horas.
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Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Os números possuem grande diferenças quanto à sua amplitude e sua
estabilidade, com a variabilidade reduzida. Na linha que reflete a aplicação do projeto,
pode-se notar uma tendência linear muito mais perceptível do que na linha onde os
lotes continuaram a existir.
Divergindo da metodologia Lean Six Sigma, a etapa de controle se resumiu a
apenas verificar a eficácia do projeto piloto, uma vez que este ainda precisava ser
discutido e analisado em fóruns gerenciais e estratégicos. Caso houvesse decisão
favorável ao projeto, estes submódulos seriam definidos como um modelo a ser
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seguido, e a expansão do projeto iria seguir seu curso natural, iniciando o ciclo DMAIC
novamente.
4.4 Oportunidades de Melhoria Identificadas
Durante a execução do projeto, várias outras oportunidades foram
encontradas, ao se observar os processos cotidianos que ocorriam em todos os
ambientes. De intervenções rápidas, que em algumas horas eram resolvidas como
um simples kaizen, a novas ideias de projetos Lean Six Sigma que levariam meses.
Destas oportunidades que surgiam ao caminhar pelo Gemba, dois projetos
puderam se destacar, e ser desenvolvidos pelo autor, uma vez que este era membro
da empresa. Estes projetos, ganharam destaque na empresa, visto que eram
melhorias simples de serem realizadas, e com ganhos expressivos.
4.4.1 Projeto de rastreabilidade de peças
O projeto foi concebido através de uma observação realizada durante a coleta
de tempo no setor de desmontagem do motor. Que notavelmente possuía dificuldades
em documentar as peças que eram desmontadas. Os operadores gastavam um tempo
significativo, e em alguns casos horas, realizando a parte burocrática do processo.
Isto acontecia, pois as peças que eram desmontadas, necessitavam possuir
uma identificação única pela empresa, e facilmente acessada por qualquer terminal
disponível. Para isto, se utilizada o software ERP (Enterprise Resource Plannnig) da
empresa, onde todas as informações digitais sobre cada peça poderiam ser
consultadas.
Porém, como havia muitos motores, de mesmo modelo circulando pela
empresa, este rastreio deveria ser bem específico. Uma vez que peças semelhantes
de motores semelhantes não podem ser trocadas, em hipótese alguma. Isto era fácil
de acontecer com algumas poucas peças, pois estas tinham número de identificação
seriado, ou seja, só existe aquela peça no universo aeronáutico, e está diretamente
vinculada ao número do motor.
A questão era que a maioria das peças não possuía tal característica, e desta
forma necessitando de mecanismos para ajudar nesta identificação única. Como
forma de solução, a empresa utilizava de lacres plásticos contendo uma etiqueta, em
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material polimérico, que continha um número aleatório de vários dígitos que era
vinculado a peça. E então, este número deveria ser registrado no documento,
impresso em papel, a fim de vincular o documento impresso pelo sistema ERP a peça.
A quantidade de impressões era diretamente proporcional a quantidade de
peças que estavam nesta situação, e representavam um número expressivo. Isso
implicava no operador procurando peça a peça, documento a documento, qual o
número que será o elo entre os dois. Além do quesito do tempo gasto, havia um risco
grande em perder a rastreabilidade da peça, pois caso qualquer um dos dois se
separassem, toda a rastreabilidade era perdida e a recontagem deveria ser feita a fim
de encontrar a peça de origem.
Como solução, o autor idealizou uma forma de criar um vínculo mais forte
entre o sistema ERP e o a parte física, as peças. Em criar um dispositivo que gravasse
os lacres com todas as informações necessárias para que estas não perdessem sua
rastreabilidade.
Para tanto, uma máquina a laser foi adquirida para realizar tais gravações e
automatizar o processo de registrar no documento, desta forma, agilizando o processo
de documentação, que não precisava de interação com o documento, e
principalmente trazendo um nível de rastreabilidade antes não visto. Pois a peça
continuará rastreável, mesmo que o documento seja perdido.
4.4.2 Caminho de processos
Outro projeto que também visa melhorar a rastreabilidade das peças, foi
implementado a partir de uma necessidade que existia em ter conhecimento pelo
caminho de processo que cada peça percorria. Como visto anteriormente no
desenvolvimento do projeto, isto acontece frequentemente com todas as peças, pois
cada uma possui características individuais, e para isto tratamentos e processos
individuais.
O caminho de processos era impresso após o identificador único tivesse sido
gerado pelo sistema ERP. Porém este era impresso em outra página totalmente nova.
Os operadores da desmontagem não realizavam a impressão deste documento de
rastreio, pois a maioria das peças iam direto para a limpeza química.
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Contudo, frequentemente algumas peças iam para a limpeza sem
necessidade, pois seus processos seguintes eram em outros setores. Fazendo com
que tivesse movimento redefinido e desnecessário entre prédios. Além de ser
necessário um processo exaustivo de impressão, onde o operador tinha que informar
para cada peça o seu identificador, para que então o sistema realizasse a impressão,
levando cerca de 30 segundos por peça. Um valor que parece insignificante ao
primeiro instante, mas se multiplicado pela quantidade de peças, se torna significativo.
Isto acontecia devido à adequação dos processos ao ERP, fazendo com que
onerasse tempo e gastos desnecessários. Segundo Giovane et al. (2020), é comum
que empresas apresentem este tipo de comportamento, implicando em restrições
operacionais que impactam diretamente a produção como um todo.
Outro fator era o documento oficial que era necessário para cada peça, que
somente ocupava metade de uma folha A4, e o caminho de processos, ocupava
menos de ¼ da folha. Porém ambas eram impressas em fontes diferentes, havendo
desperdício de recursos.
A solução então foi modificar o sistema ERP para que este realizasse a
impressão dos dois documentos, visto que o sistema detinha a informação para
ambos. A burocracia para que esta transformação ocorresse era demasiada extensa
e levaria ao menos meses para ser completada.
Como medida alternativa, enquanto a solução definitiva não fosse
implementada, um programa foi criado para simular uma pessoa realizando a
impressão do documento auxiliar de processos, de forma que este coletava os
indicadores únicos gerados, e ao mesmo tempo executasse a tarefa de ir peça a peça
realizando a impressão necessária.
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5.

RESULTADOS OBTIDOS
Todas as etapas do projeto foram supervisionadas por um técnico e

especialista Lean, que foram acompanhadas de perto e a equipe orientada da melhor
forma possível. Os resultados apresentados refletiam todas as orientações recebidas
e consequentemente a metodologia que foi aplicada.
Apesar da sua aprovação inicial por toda gerência executiva e principais
patrocinadores, e ter ganho o concurso interno como a melhor ideia e projeto, este
apresentava alguns problemas em sua concepção. Inconsistências que eram
imperceptíveis por todos os envolvidos e que definiriam todo o futuro processual do
projeto.
5.1

Vantagens e desvantagens do projeto
Os resultados preliminares eram impressionantes. Ao se observar o gráfico

exibido pela Figura 4-10, era nítido que se ganhava cerca de 2 dias de tempo entre
processos iniciais, que se encadeados com os demais, poderia surgir rapidez na
resposta de um possível reparo identificado pela inspeção de bancada.
Considerando inclusive reparos que são realizados no exterior, visto que se
uma peça fosse identificada 2 dias mais cedo, significa que esta será transportada de
imediato, e retornará à empresa com um tempo menor.
A organização da limpeza química conforme Figura 4-9, mostrava que as
ferramentas dispostas pelo 5S, surtiram um grande efeito, que gerou padrão na forma
de trabalho, através da divisão correta de trabalho, e de apenas processar somente o
necessário. Os operadores não necessitavam procurar as peças que pertenciam ao
seu centro de trabalho. E não precisavam processar um lote por vez, às vezes com
filas, desta forma, sobrecarregando a área de processo, e gerando sazonalidade entre
remessas de peças.
A filosofia Lean comprovou que sua metodologia é eficaz, e o escopo inicial
de reduzir o tempo de espera proveniente dos lotes de peças desmontadas foi
possível de ser executado, conforme tabelas e gráficos presentes no capítulo 4. A
equipe ficou satisfeita com a conclusão, porém outras opiniões deveriam ser
coletadas, com finalidade de compreender melhor os impactos gerados.

58

Os primeiros levantamentos, após a conclusão do ciclo do projeto, feitos pela
equipe tinham como objetivo reunir os melhores feedbacks entre todas as partes
envolvidas, e então estudar possíveis intervenções de melhorias para que então o
projeto fosse expandido para toda a empresa.
Os principais entrevistados foram os operadores, líderes de produção e todos
aqueles que tinham contato direto com os processos de Gate 1. Os dados foram
coletados informalmente através de reuniões individuais e coletivas em um espaço de
uma semana posterior à conclusão do projeto. Desta forma obtendo a seguinte
composição:
•

Prós:
o Identificação de possíveis reparos era feita bem mais cedo;
o Organização por processos de limpeza química;
o Redução no tempo de espera por cerca de 60%;
o Eliminação do conceito de lote;
o As peças chegavam de forma cadenciada;
o Peças possuíam melhor rastreio.

•

Contras:
o As peças que não couberam nas caixas continuavam em lotes;
o A forma hibrida entre estantes móveis e caixas, retirava o trabalho
padrão da inspeção;
o A documentação da desmontagem fazia com que interrupções
ocorressem durante a desmontagem;
o As caixas, apesar de maior resistência, perdiam coloração e danos eram
notados ao passar do tempo;
o O processo seguinte da inspeção não possuía capacidade de absorção.
Os contras eram maiores do que a equipe previu, e o sucesso e continuidade

do projeto dependiam de um contorno para cada um dos pontos identificados. Pois a
solução do projeto não poderia ser benéfica apenas para uma parcela dos envolvidos.

5.2

Discussão de resultados
Alguns dos pontos levantados possuíam soluções responsivas e que não

iriam acarretar maiores problemas, uma vez que outros projetos de melhoria
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poderiam, no futuro, aprimorar toda ideia inicial do projeto. Como por exemplo, as
peças que não cabiam em caixas, já possuíam desenvolvimento paralelo para ser
sanado. E a padronização para o transporte de todas as peças.
Os ganhos do projeto como um todo eram bem notórios, e traziam a
aprovação pela grande maioria, fazendo com que os pontos negativos fossem
amenizados pelo ganho real do projeto conforme observado.
Contudo um único fator contra o projeto limitava o seu desenvolvimento. Pois
com a agilidade aprimorada entre os processos, o tempo em que as caixas chegavam
à acumulação diminuía. Pois assim que as peças eram inspecionadas e liberadas para
serem instaladas no motor novamente, estas seguiam para ao setor de acumulação,
e aguardavam até o momento de serem utilizadas.
Ao se tratar de uma empresa de MRO, as peças que não estavam conformes,
segundo a inspeção, deveriam seguir para o setor de reparo e somente depois de
reparadas e inspecionadas novamente, seguiriam para o setor de acumulação. O
reparo, porém, possuía alta variabilidade devido ao nível de serviço que cada peça
demandava. Pois cada não conformidade é tratada de forma individual, implicando em
centenas de diversas opções de reparo para uma única peça.
Isto fazia com que as peças que eram liberadas diretamente à acumulação
esperassem todo o tempo que ganharam de processos iniciais. Pois o tempo que
estas aguardavam era semelhante à quando existiam lotes, devido às restrições que
ocorriam em Gate 2. O ganho em tempo de reparo ainda existia, caso todas as peças
sofressem a mesma tratativa quanto a sua aplicação.
As caixas chegarem à acumulação antes do dia previsto pela programação
acarretava o aumento significativo de espaço necessário para alocar peças, uma vez
que antes do projeto, as peças chegavam e saiam em uma mesma proporção. Com o
tempo entre processos diminuindo, tais peças chegariam mais cedo à acumulação, e
caso as caixas fossem implementadas em todos os módulos de todos os motores, a
acumulação não iria suportar.
Tanto através do aumento de consumo de espaço físico quanto pela absorção
pela linha de montagem, pois esta obedecia sua programação predefinida, e não havia
capacidade para produzir um motor a mais, mesmo com todas as peças dispostas na
acumulação, desta forma se tornando um limitador para aumentar a vazão na mesma
proporção em que as peças entravam.
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Parte deste problema acontecia, pois os prédios onde os processos se
encontravam, incluindo a acumulação, eram distantes uns dos outros, assim não
existindo compartilhamento de trabalho, e o armazenamento do trabalho em
progresso, WIP, em cada uma das estações era mínimo. Caso este fosse
compartilhado entre as áreas, não haveria limitação de espaço físico, além da
capacidade de produção.

5.3

Futuro do projeto
A limitação pelo espaço físico era um problema pertinente e antigo no

ambiente da empresa. Cada metro quadrado era utilizado da forma mais eficaz
possível. Portanto o agravante de consumir este espaço em uma área que não possui
capacidade, fez com que o projeto fosse estudado novamente, para que não gerasse
um impacto difícil de contornar, como este.
Por coincidência, a empresa se encontrava em processo de expansão, e iria
inaugurar, em alguns anos, uma nova oficina de manutenção de motores aeronáuticos
em outra cidade. Sendo esta, repensada em todos os aspectos de forma a atender a
melhor produtividade possível, inclusive utilizando ferramentas e projetos de grande
sucesso já executados em outrora.
Como a idealização desta nova planta era passível de ideias totalmente novas
e criativas, que fugiam de toda normalidade que já existente na atual configuração da
empresa, os projetos de melhoria foram selecionados para seguirem seu
desenvolvimento.
Este projeto, portanto, estava incluso entre os projetos que tinham grande
potencial para obterem êxito, por entender que o padrão seria concebido desde o
início, e então não haveria que dividir formas de trabalho com conceitos já existentes.
O espaço físico também possuía grandes vantagens se comparado com o
existente atualmente na empresa, o prédio seria único e traria os seus processos
alocados em um arranjo físico condizente com a filosofia Lean, onde todos
desperdícios eram mitigados. E ao mesmo tempo fazia com que a área de acumulação
entre todos os setores fosse compartilhada, derrubando o grande obstáculo
encontrado pelo setor de configuração.
O projeto então estava prestes a ter um recomeço em outra planta onde tudo
seria idealizado, sem interferência de metodologias e processos já existentes, fazendo
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com que o projeto tivesse o ambiente ideal para ser executado de forma definitiva,
criando assim um padrão.
Contudo, os planos de execução e implementação do projeto tiveram de ser
pausados, devido à pandemia de COVID-19 que afetou seriamente o setor
aeronáutico em todo o mundo, forçado as empresas de todos os setores
correlacionados a repensarem seus gastos e nesta situação, todos os projetos de
expansão foram suspensos, juntamente com o projeto de melhoria aqui apresentado.
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6.

CONCLUSÃO
Dentre todos os objetivos, o projeto mostrou ótimos resultados, se comparado

em seu ambiente micro. Ao visualizar o ambiente macro, notam-se algumas questões
que necessitam de uma tratativa que não seria contornada facilmente, seja por
delimitadores físicos, como o espaço, quanto hipotéticos, como o planejamento e
controle da produção.
Os ganhos foram muito bons se comparados com os objetivos e premissas
antes estipulados durante a pare de definição do projeto. E em outras circunstâncias,
haveria uma tratativa para que o desenvolvimento contínuo do projeto tivesse
prosseguimento, de forma a mitigar todos os pontos negativos, visto que se tratando
de um projeto de Lean Six Sigma a metodologia é pautada em um ciclo, e ao final da
etapa de controle, deveria se iniciar um novo ciclo DMAIC com objetivos semelhantes
ou completamente novos.
Neste aspecto o projeto inicial cumpriu o seu propósito em continuar o ciclo,
fazendo com que outra fase de definição fosse reiniciada, porém desta vez com
objetivos relacionados à implementação com êxito, trazendo os bons resultados
encontrados, e reduzindo os pontos negativos. Seja idealizando em uma planta nova
com

novos

conceitos

e

padrões

de

armazenamento,

ou

continuando

o

desenvolvimento na planta antiga com novos tipos de tratativa, como, por exemplo,
pensando em verticalização na acumulação.
O importante é que a metodologia do Lean Six Sigma se confirma como eficaz
ao que se propõe a realizar, ciclos ininterruptos de melhoria contínua, redução de
desperdícios, inferência estatística aplicada, entre dados quantitativos e qualitativos,
e todas as demais atribuições contidas neste universo.
Utilizando seu lema em continuar sempre melhorando, a filosofia Lean Six
Sigma poderia se retroalimentar de seus próprios conceitos. Algumas ferramentas e
conceitos ainda refletem certa dificuldade em adequação de sua metodologia, dado
que o Lean foi uma ferramenta que funcionou muito bem em indústrias
automobilísticas, e o Six Sigma é referência por trazer a estatística aplicada para
resolução de problemas. E por isto é considerada como uma ferramenta ideal.
A questão é que seu modelo, por obter êxito em alguns segmentos,
principalmente aqueles em que a produção é proveniente de insumos originais, o
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mesmo berço da metodologia atual. Ao tentar transferir o mesmo modelo para outras
realidades, como MRO, nem todos os conceitos são aplicados de forma semelhante,
e muitas dos aportes não funcionam muito bem.
Neste raciocínio, outras ferramentas surgem para realizar algumas tratativas
que o Lean tradicional não consegue resolver. Assim como o QRM que traz
exatamente algumas realidades observadas no MRO, como a alta variabilidade de
processos, produtos, gestão de estoque, entre outras. Assim como suas ferramentas
que também estão voltadas para este tipo de tratativa.
Outra ferramenta que facilmente poderia ser empenhada na melhoria da
metodologia Lean, seria os conceitos de gestão ágil de gestão projetos, mostrando
que deve haver dinamicidade durante sua execução. Muitas oportunidades de
projetos paralelos não puderam ser executadas, por não se encontrarem no escopo
de definição, e certamente a tratativa de alguma dessas poderia trazer um êxito ainda
maior.
Como por exemplo, pode-se citar este mesmo projeto, onde o objetivo inicial
era de melhorar cadência e reduzir tempo de espera. Porém durante sua execução
algumas outras intervenções de projetos, ainda que aumentando o prazo, poderiam
ter sido executadas a fim de não só contornar os problemas eventualmente criados
pela implementação, mas sim melhorando vários tipos de escopos antes não
previstos, como era o caso da verticalização da acumulação.
O caso dos projetos realizados em paralelo (capítulo 4.4) mostra que
conforme oportunidades de melhoria vão surgindo, e de certa forma podem ser
priorizadas, a relação entre tempo aplicado para conclusão e seu respectivo ganho
pode ser estudada de forma responsiva, e se a necessidade for diretamente ligada ao
sucesso do projeto, esta deveria ser incluída no escopo de situações a serem tratadas.
De forma geral, toda experiência vivida no projeto contribuiu bastante para a
pluralidade de situações a serem compreendidas e, consequentemente estudadas, de
forma que cada obstáculo encontrado durante sua execução, fomentando
aprendizados pontuais, que se somados em suas individualidades, contribuíram muito
ao desenvolvimento de cada membro da equipe. Pode-se afirmar com clareza que
neste âmbito, este projeto não somente desenvolveu a melhoria contínua da empresa,
mas também, o autor desta pesquisa.
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