
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DE IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE 

PRODUÇÃO ENXUTA: ESTUDO DE CASO NUMA LINHA DE 

COMPONENTES PARA INDÚSTRIA DE AEROGERADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DJAN CORREIA SOTERO DALIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RECIFE, Dezembro/2013 

 



ii 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DE IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE 

PRODUÇÃO ENXUTA: ESTUDO DE CASO NUMA LINHA DE 

COMPONENTES PARA INDÚSTRIA DE AEROGERADORES 

 

 

 

 

 

 

DISSERTAÇÃO SUBMETIDA À UFPE 

PARA OBTENÇÃO DE GRAU DE MESTRE 

MODALIDADE MESTRADO PROFISSIONAL 

POR 
 

 

 

 

 

DJAN CORREIA SOTERO DALIA 

Orientador: Prof. Rodrigo José Pires Ferreira, DSc. 

 

 

 

 
RECIFE, Dezembro/2013 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Catalogação na fonte 

Bibliotecária Margareth Malta, CRB-4 / 1198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D143a Dalia, Djan Correia Sotero. 

Análise de implantação de ferramentas de produção enxuta: estudo de 

caso numa linha de componentes para indústria de aerogeradores / Djan 

Correia Sotero Dalia. - Recife: O Autor, 2013. 

xi, 85 folhas, il., gráfs., tabs. 

 

Orientador: Prof. DSc. Rodrigo José Pires Ferreira. 

Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco. CTG. 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, 2013. 

Inclui Referências, Anexos e Apêndices. 

 

1.  Engenharia de Produção.  2.  Sistema Toyota de Produção.  3. 

Produção enxuta.  4. Indústria eólica.  I. Ferreira, Rodrigo José Pires. 

(Orientador).  II. Título. 

      

                        UFPE 

 

658.5 CDD (22. ed.)          BCTG/2014-044 

 



iii 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

AGRADECIMENTOS 

 A conclusão deste trabalho não seria possível sem a ajuda da minha esposa Daniela 

Barros Dalia, que além do apoio moral, força e paz, foi minha base e me deu todo suporte 

familiar. 

 

Agradeço a Diego Barros Dalia, que me ajudou iluminado minhas manhãs com seu sorriso, 

e a Manuela Barros Dalia pela força na etapa final do projeto. 

 

A Wilson e Mércia, meus pais, que tiveram fé, me educaram, orientaram e sempre 

valorizaram os estudos e o meu crescimento intelectual. 

 

Ao professor Rodrigo José Pires Ferreira pela orientação, ensinamentos, atenção, paciência 

e exemplo como profissional. 

 

A Indústrias Metalúrgicas Pescarmona SA, e sua equipe de profissionais, pelo apoio e por 

acreditar no potencial do projeto.  

 

A todos que fazem parte do PPGEP pelo apoio. 



v 

 

RESUMO 

 
Com o crescente mercado de energia elétrica, e dentro desse mercado a energia eólica 

como uma alternativa de energia limpa e renovável, a concorrência dentre os fabricantes de 

aerogeradores aumenta e para que se mantenham competitivos estas empresas buscam não 

somente investimentos tecnológicos como também melhoria de seus processos produtivos, a fim 

de aumentar a qualidade de seus produtos e reduzir seus custos operacionais. Nota-se nas 

indústrias e montadoras em geral, que as inovações dos produtos e dos processos produtivos, têm 

demonstrado oportunidades de melhorias contínuas, em relação aos novos conceitos e 

concepções de mercado. A presente pesquisa vem analisar a implantação de ferramentas de 

produção enxuta através de um estudo de caso realizado em uma linha que fabrica componentes 

para uma indústria de aerogeradores. Estas ferramentas têm como objetivo identificar perdas na 

produção e propiciar ganhos de produtividade. A gestão de processos focado na redução de 

perdas é indispensável para a sobrevivência e competitividade das organizações, pois possibilita 

e facilita o controle de atividades, o gerenciamento das rotinas, a tomada de decisão para 

alocação de recursos, redução dos custos de fabricação e atendimento as expectativas dos 

clientes. Um modelo de aplicação destas ferramentas foi proposto e aplicado em uma área piloto 

para análise de sua eficácia, assim como um questionário foi analisado em uma amostra de 96 

funcionários do corpo de liderança da montadora e com o corpo operacional da área. O resultado 

da análise dos questionários evidenciou que a produção enxuta é um sistema de gestão que gera 

benefícios significativos onde aplicado. 

 

Palavras chave: Sistema Toyota de Produção, Produção enxuta, Indústria eólica. 
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ABSTRACT 

Facing the growing electric power market, and within that market with the wind power as 

an alternative of clean and renewable font of energy, the competition among wind turbines 

manufacturers increases, and for be competitive, these companies do not look only for 

technological issues, but this companies have to improve them production process with process 

technology, for increase quality for their products and reduce operational costs. We notice in 

industries and manufacturers in general, that the innovations of products and production 

processes, have demonstrated continuous improvement opportunities in relation of new concepts 

and conceptions of market. This research is to analyze the implementation of lean manufacturing 

tools through a case applied on a production line that manufactures components for wind 

turbines industry. These tools aim to identify production losses and provide productivity gains. 

The process management focused on reducing losses is essential for the survival and 

competitiveness of organizations because it enables and facilitates the activity’s control, 

management of routines, making decision for resource’s allocation, reduce manufacturing costs, 

and satisfy the customer expectations. A model for applying these tools was proposed and 

implemented in a pilot area for the analysis of its effectiveness, as well as a questionnaire was 

analyzed in a sample of 96 employees of the leadership staff of the company and the operational 

employers of the area. The result of the questionnaires analysis showed that lean production is a 

management system that generates significant benefits where applied. 

 

Keywords: Toyota Production System, Lean Production, Wind Power Industry. 
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1 INTRODUÇÃO 

É de fácil percepção que a gestão de processos focado na redução de perdas é 

indispensável para a sobrevivência e competitividade das organizações. Possibilita e facilita o 

controle de atividades, o gerenciamento das rotinas, a tomada de decisão para alocação de 

recursos, redução dos custos de fabricação e atendimento as expectativas dos clientes.  

Nota-se nas indústrias e montadoras em geral, que as inovações dos produtos e dos 

processos produtivos têm demonstrado oportunidades de melhorias contínuas, em relação aos 

novos conceitos e concepções de mercado. 

No ramo de energia elétrica a disponibilidade, entrega dos projetos e redução dos custos 

dos equipamentos, não somente vem trazer competitividade a organização, mas também são 

fatores primordiais para que o negócio se justifique economicamente. 

Percebe-se que a procura por novas fontes de energia com preços competitivos com o 

petróleo, passa por um cenário em destaque, em que a política de incentivo ao emprego de 

energias renováveis, especialmente a eólica, começa a ser apoiada pelos governos federais, 

estaduais e municipais. O modelo e o conteúdo dessa política são fundamentais, para determinar 

como o mercado deverá se inserir nesse novo cenário. O modelo energético que tem 

predominado no Brasil, à base do petróleo e seus derivados, hidroelétricas, carvão mineral, 

biomassa e urânio, tem-se revelado inadequado, comprometendo cada vez mais, os equilíbrios 

climáticos e ecológicos, bem como, o desenvolvimento econômico e social. 

A supremacia do uso dos combustíveis fósseis tende a se reduzir, diante da constante e 

progressiva exaustão de suas reservas. A queima de qualquer composto de carbono é 

extremamente prejudicial ao ambiente, e tem como consequência comprovada, o aquecimento 

global, com as mudanças climáticas. Os níveis de dióxido de carbono são os mais altos dos 

últimos 420.000 anos. A concentração de gás carbônico na atmosfera cresceu 30% nos últimos 

150 anos (VEJA, 2005).  

Uma alternativa para geração de energia elétrica minimizando impactos ao meio ambiente 

e a sociedade é a fonte eólica, que é considerada pelos especialistas como a mais limpa, natural e 

renovável do planeta. Essa alternativa pode ser explorada em parques que concentram vários 

aerogeradores, que são turbinas em forma de cata-vento ou moinho, instaladas em regiões de 

ventos fortes e constantes. 
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Atualmente têm-se informações de que, em instalações mundiais de energia eólica, já são 

gerados mais de 20,8 GW. Essa quantidade, que é equivalente a nove vezes a capacidade 

instalada da Usina de Itaipu, será responsável pela não emissão anual de 158 milhões de 

toneladas de CO2 na atmosfera global. Para o Conselho Global de Energia Eólica (GWEC): 

“Existe uma enorme e crescente demanda pela energia eólica. Praticamente pode ser instalada 

em qualquer lugar e é a única que pode promover os cortes necessários nas emissões” (ÁVILA, 

2009). 

A maior dificuldade ainda presente, para a expansão do uso da energia eólica reside em se 

obter melhorias de produtividade e consequente redução de custos na indústria de aerogeradores, 

com ganhos de economia de escala. 

Nesse cenário mercadológico com constantes mudanças, alta competitividade e 

necessidade de atendimento aos requisitos do consumidor de maneira adequada, com produtos e 

serviços, mantém-se imperativa a busca pela melhoria dos processos produtivos. Estes têm sido 

fatores fundamentais para a busca pela melhoria de produtividade e tem levado as indústrias a 

melhorarem seus procedimentos administrativos e produtivos, para que sejam mais eficientes, 

com processos flexíveis, envolvendo diretamente o crescimento do ser humano participante 

desse contexto.  

Para dar suporte a essa necessidade, o programa de produção enxuta traz ferramentas que 

tem como foco a melhoria contínua dos processos (Kaizen), o aumento da produtividade e 

melhoria da alocação dos recursos humanos nas atividades produtivas. 

O objetivo da aplicação destas ferramentas é de aumentar a produtividade, reduzir custos 

fabris, melhorar a qualidade, incrementar a flexibilidade dos processos produtivos para melhor 

atender ao mercado e nele se manter com ganhos de competitividade. 

1.1 Objetivos 

Nesta seção são apresentados os objetivos que norteiam a realização desta pesquisa. 

1.1.1 Objetivo geral 

O principal objetivo deste projeto consiste na análise da implantação de ferramentas de 

produção enxuta em um sistema de produção, para promover melhorias com foco no ganho de 

produtividade em uma indústria de aerogeradores. 
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1.1.2 Objetivos específicos 

1. Analisar fatores que contribuem para o sucesso da implantação de produção enxuta através 

da revisão bibliográfica. 

2. Apresentar ferramentas de produção enxuta que possam ser avaliadas quanto a sua 

efetividade em termos de implantação. 

3. Propor melhorias, baseado no uso destas ferramentas, com foco no ganho de produtividade, 

para linhas de montagem de componentes de aerogeradores. 

4. Verificar a aplicabilidade do modelo proposto, com base em um estudo de caso numa 

indústria de aerogeradores. 

5. Desenvolver uma metodologia de análise da implementação de ferramentas de produção 

enxuta. 

1.2 Metodologia 

Nesta seção, explica-se como é conduzida a pesquisa, que procedimentos são adotados e o 

porquê da escolha dos mesmos, é definido também o tipo de pesquisa conforme seus objetivos. 

A pesquisa segue a linha do método dialético, que utiliza um estudo sistematizado, que 

segundo Vergara (2004), aplica-se por se tratar de área onde o pesquisador pode refletir sobre 

processos e interações, a partir da literatura existente, da vivência de empresas e organizações. 

Vale ressaltar que este trabalho reúne uma pesquisa desenvolvida a partir de material publicado 

em livros, teses, dissertações, artigos científicos, revistas e redes eletrônicas, acessíveis ao 

público de um modo geral. 

Segundo Vergara (2004), a pesquisa pode ser classificada quanto aos fins e quanto aos 

meios. No caso desta pesquisa, quanto aos fins, à mesma é descritiva e aborda a um processo 

descrevendo as características do fenômeno estudado evidenciando suas características, expondo 

seus problemas e os fatores causadores de perdas que afetam diretamente a produtividade da 

área. Intervencionista e tem como objetivo intervir na realidade estudada, buscando resultados e 

com estes provar sua eficácia. Já em relação aos meios esta pesquisa, como citado anteriormente, 

é bibliográfica, pois, se baseia em materiais já elaborados, e disponíveis, tais como livros, 

periódicos, artigos, revistas, jornais, publicações da internet dentre outros. O trabalho foi 

concebido como um estudo de caso, que permite ao pesquisador aplicar o conhecimento 

adquirido de forma detalhada e tem por finalidade, demonstrar através da aplicação em uma área 

piloto, a análise da implantação através do uso de ferramentas da produção enxuta, em uma linha 



Capítulo 1                                                                                                                                                        Introdução  

 

4 

 

de componentes para indústria de aerogeradores. Desse modo descrevemos os tipos de pesquisa 

adotados. 

O modelo proposto para o estudo de caso (Figura 1.1) foi realizado na área de produção de 

uma montadora de aerogeradores, mais especificamente numa linha que fabrica componentes 

para a confecção dos aerogeradores. 

 

Figura 1.2- Modelo de implementação do trabalho padronizado 

Fonte: Adaptado de Narusawa & Shook (2009) 
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Como apoio a análise da implantação das ferramentas de produção enxuta, a pesquisa usa 

de questionários, visando propiciar ao pesquisador, a maior exatidão possível das informações 

colhidas, respeitando-se a disponibilidade de tempo e recursos dos envolvidos nesta técnica. As 

perguntas foram mantidas segundo formulação, orientada para não permitir divergências entre os 

questionamentos e o objetivo da pesquisa (CERVO et al., 2007) 

Ressalta Severino (2007) o uso de questionário, como um conjunto de questões 

sistematicamente articuladas, que propiciam o levantamento de informações escritas, oriundas 

dos questionados, viabilizando um melhor conhecimento do entendimento dos mesmos, sobre a 

temática em estudo. Tais questionamentos devem apresentar-se de forma a serem bem 

entendidos, sem alimentar dúvidas e ambiguidades.  

Segundo Marconi & Lakatos (2013) o pesquisador ao fazer uso de questionários sem 

identificação, evita distorções que possam surgir nas informações fornecidas, pelo receio dos 

questionados de serem reconhecidos pelos gestores da organização. 

1.3 Organização do trabalho 

O trabalho consiste na análise da implantação de ferramentas de produção enxuta em uma 

linha de fabricação de componentes para indústria de aerogeradores, com foco no ganho de 

produtividade e através de exemplos práticos, demonstrando um modelo a ser seguido, e após 

aplicação do modelo, apresentar os ganhos reais fundamentando a efetividade das ferramentas. 

O trabalho tem sua estrutura definida pelos seguintes capítulos: 

Capítulo 1: Composto pela introdução ao trabalho, que contempla uma visão do cenário 

eólico mundial e nacional, os objetivos e a metodologia que será aplicada no mesmo. 

Capítulo 2: Embasamento teórico do trabalho, com descrição do sistema Toyota de 

Produção, abordagem às ferramentas de melhoria contínua, conceitos de gestão da qualidade e 

revisão bibliográfica.  

Capítulo 3: Proposta de modelo com base na metodologia do “Trabalho Padronizado” 

proposta por Narusawa & Shook (2009). 

Capitulo 4: Estudo de caso com aplicação do modelo proposto em detalhe, e posterior 

aplicação de questionário para análise da implementação das ferramentas. 

Capítulo 5: Conclusão do trabalho com uma apresentação dos resultados obtidos a partir 

dos objetivos propostos.                    
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo apresenta a base conceitual que dá suporte ao desenvolvimento da pesquisa, 

neste é apresentado um panorama da energia eólica no Brasil e no mundo para com este justificar 

a importância dos ganhos em produtividade da indústria de aerogeradores, pois, para se tornar 

competitivo é inerente a qualquer negócio o incremento contínuo de produtividade em seus 

processos, visto que o mercado está cada vez mais agressivo em todas as áreas, e o incremento 

de produtividade trará ao mercado uma maior flexibilidade de atendimento, com alta qualidade e 

menor custo. 

São tratados também conceitos sobre a produção enxuta, bem como ferramentas de 

melhorias com foco na otimização de processos e redução de perdas. Em seguida são abordados 

os conceitos de gestão da qualidade que trazem o cliente como fator mais importante para que os 

negócios se tornem competitivos.  

Para um nivelamento conceitual, o conceito de produtividade relaciona a razão da 

quantidade de produtos ou serviços produzidos, com os recursos utilizados. Desta forma, a 

produtividade pode ser aumentada de diversas maneiras: 

 Aumentar o volume de produção utilizando a mesma quantidade ou quantidades 

inferiores de recursos. 

 Reduzir a quantidade de recursos utilizados enquanto o volume de produção é mantido ou 

aumentado. 

 Permitir que a quantidade de recursos utilizados se eleve contanto que a produção se 

eleve em maior nível percentual.  

Estes recursos descritos acima são as máquinas, as alocações, as pessoas e os insumos 

usados na transformação dos bens ou na prestação dos serviços. 

A produtividade e a qualidade do produto são afetadas basicamente pelos seguintes fatores, 

de suma importância na linha de produção: desempenho do funcionário no trabalho; tecnologia 

empregada na produção; máquinas; ferramentas e métodos de trabalho que apoiem e os auxiliem. 

(GAITHER; FRAZIER, 2005). 

Os sistemas de produção são a forma como os recursos são controlados e monitorados para 

que sejam garantidos os objetivos do negócio. Vários sistemas de produção se tornaram 

referência de modelo de gestão ao longo dos anos, como por exemplo, o sistema de produção em 

massa, a produção em série e o Fordismo. 
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Dentre eles sistemas de produção o que se destacou pela versatilidade e por se tornar o 

benchmarking mundial para os fabricantes de automóveis, e outros que acabaram adequando este 

modelo às particularidades de seus negócios, foi o Sistema Toyota de Produção (STP).  

2.1 Panorama da Energia Eólica no Brasil e no Mundo 

A energia sempre teve um papel estratégico no contexto da produção e do consumo, nos 

cenários de desenvolvimento socioeconômico. Além de fatores climáticos, com indiscutível 

influência sobre os índices de consumo de energia, existem outros, tais como a própria estrutura 

econômica vigente no país e o seu sistema de preços para a energia. O consumo de energia 

mundial aumentou 32 vezes no último século (VEJA, 2005). 

O petróleo iniciou seu destaque na economia mundial, a partir da segunda metade do 

século XIX, despontando como a fonte energética mais importante durante o século XX. Os 

fatores que mais contribuíram para o crescimento de sua importância, como insumo energético, 

foram a facilidade de manuseio e transporte, diversidade e versatilidade dos seus derivados e, 

notadamente, a garantia de suprimento com preços relativamente estáveis, condição esta, que 

viria a mudar no início dos anos setenta. Desta forma, a diminuição de sua exploração e uso, 

juntamente com a procura por outras fontes combustíveis, a partir de energias renováveis, não só 

se destaca como premente, mas como uma estratégia indispensável. A disponibilidade de energia 

elétrica está diretamente ligada ao desenvolvimento de uma região ou país. O alto custo da 

produção dessa energia, juntamente com as vantagens da produção da energia eólica, como uma 

fonte de energia renovável, inesgotável, não poluente, não geradora de resíduos, tem levado os 

países a incentivar de forma regulamentada, a fim de dirigir investimentos financeiros para este 

tipo de geração de energia elétrica (ABEEOLICA, 2012). 

De acordo com a Associação Mundial de Energia Eólica (WWEA), um trabalho realizado 

avaliando o ano de 2010 e o primeiro semestre de 2011, mostra que 86 países já dispõem do uso 

desta fonte de energia elétrica. Entretanto, o ano de 2010 apresentou o primeiro decrescimento 

ao longo de mais de 20 anos de desenvolvimento do setor, pois, a capacidade instalada anual 

caiu dos 38.610 MW empreendidos no ano de 2009 para 35.802 MW. Esse resultado é 

consequência dos efeitos de médio prazo da crise ocorrida no final de 2008 e início de 2009, que 

afetou sobretudo os Estados Unidos e a Europa. Apesar disso, o crescimento acumulado da 

capacidade instalada no mundo foi de 22,5%, um grande ganho comparado a outros setores 

geradores de energia elétrica, que em geral não apresentam taxas de crescimento acima de 30% 

(ABEEOLICA, 2012). 
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Na Europa, a energia produzida a partir dos ventos até 2010 já era suficiente para abastecer 

2,9 milhões de famílias e, seus lucros chegavam a gerar 2,6 bilhões de euros.  

A Figura 2.1 apresenta a evolução da capacidade instalada total de aerogeradores ao redor 

do mundo. 

 

 

 

Figura 2.1 - Capacidade Instalada de energia eólica 1996 a 2010 

Fonte: EWEA. Wind in power - 2010 European Statistics. 2011 

 

 

De acordo com o Global Wind Energy Concil (GWEC) a expansão da indústria de energia 

eólica voltou a ter um crescimento acentuado em 2012 de quase 10%, e a capacidade instalada 

acumulada, um ganho de 19%. Acentuando a disputa pelo primeiro lugar do mundo como 

produtor de energia eólica entre os Estados Unidos e a China (ABEEOLICA, 2012). 

O relatório apresentado pela Agencia Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica) ressalta a 

China como o país que se destaca com a maior capacidade instalada (Figura 2.2), com o 

acréscimo em sua matriz energética só em 2012 de mais 13,2 Gigawatt, acumulando o total de 

75,56 Gigawatt instalados, tornando-se assim o número um da indústria eólica internacional, 

seguido de perto pelos Estados Unidos, porém o mercado de energia eólica da China teve seu o 

crescimento prejudicado, pois o país enfrenta um problema de acesso insuficiente aos grids de 

conexão, já no caso dos Estados Unidos, que impulsionados pela incerteza da continuidade dos 

incentivos fiscais para a produção que estava prevista para finalizar em dezembro de 2012, 

fizeram com que a indústria de energia eólica norte americana instalasse mais de oito Gigawatt 

só nos últimos quatro meses do ano, atingindo assim a marca de mais de treze Gigawatt 

instalados em 2012 (ABEEOLICA, 2012). 
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Figura 2.2 – Os 10 maiores países com carga instalada de EEólica do mundo em 2012 

Fonte: Melo apud GWEC (Disp. em:<http://www.abeeolica.org.br/pdf/Anuario-Brasileiros.pdf>) 

 

 

Ainda em dezembro de 2012 o Brasil acumulava 2,51 Gigawatt instalado o que colocava o 

país na liderança latino-americano, e ocupando a 15ª posição no quadro mundial (Figura 2.3). 

Hoje o país tem um acumulado de 2,8 Gigawatt instalado, representando 2% da carga elétrica 

instalada em todo o país. 

 

 

 

Figura 2.3 – Capacidade de energia eólica instalada por país em 2012 

Fonte: Melo apud GWEC (Disp. em:<http://www.abeeolica.org.br/pdf/Anuario-Brasileiros.pdf>) 
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A geração de energia eólica no Brasil iniciou-se em julho de 1992 com a instalação de uma 

turbina de 75kW em Fernando de Noronha, projeto de uma parceria firmada entre a CELPE, o 

CBEE e a FOLKCENTER. 

De acordo com a presidente executiva da ABEEólica, Elbia Melo, mais de vinte anos 

depois da instalação da primeira turbina, o Brasil tem somente em 2012 instalados trinta e oito 

novos parques eólicos, representando um investimento de cerca de R$ 7 bilhões de reais, num 

total de cento e oito empreendimentos, e com isso foi acrescentado um Gigawatt no sistema 

elétrico Brasileiro. Esta mesma carga corresponde aos últimos treze anos (de 1998 a 2011) de 

desenvolvimento do setor. A Figura 2.4 traz um resumo dos projetos em andamento no Brasil até 

o ano de 2012 (ABEEOLICA, 2012). 

 

 

Figura 2.4 – Projetos eólicos no Brasil em 2012 

Fonte: ABEEólica (Disp. em: < http://www.portalabeeolica.org.br/>) 

 

Fatores estruturais somados a uma conjuntura favorável explicam a trajetória da energia 

eólica no Brasil. Esta foi impulsionada com o Programa de Fontes Alternativas (PROINFA). 

Lançado em 2004 e baseado em um estruturado modelo de financiamentos e políticas regionais, 

o PROINFA foi responsável pela contratação de 1.422,9 MW, por meio de preços subsidiados. 



Capítulo 2                                                                                                                         Referencial Teórico 

 

11 

 

 Criado devido à lei federal de número 10.438 que define a criação da Conta de 

Desenvolvimento Energético, o PROINFA alterava dispositivos legais que interferiam no 

aproveitamento de fontes alternativas e cogeração de energia, apresentou-se em duas fases. 

A primeira fase marcava a contratação de 3,3 GW por fontes renováveis, dentre as quais as 

eólicas e, a segunda fase fixava a expansão da capacidade para 10% da eletricidade consumida 

no Brasil. (LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002) 

Alguns programas precederam o PROINFA, a proposta de lei de incentivo a energia eólica 

em 1999, o projeto de lei nº 4.673, 2001, o PRODEENE, que criava uma linha de crédito no 

BNDES para o financiamento de até 90% do valor de implantação de centrais eólicas, e o 

PROEÓLICA cuja proposta era de fornecer incentivos fiscais entre 10% e 20% para os projetos.  

 O primeiro atlas eólico Brasileiro foi publicado no ano de 2001, através de uma parceria 

entre o MME, governo federal, ELETROBRAS, CEPEL e CRESESB. As estimativas, que na 

época foram realizadas através de medições feitas a 50 m do solo, indicavam que o Brasil tinha 

um potencial eólico de 143 GW. 

  

 

Figura 2.5 – Atlas do potencial eólico brasileiro, 2001 e 2010 

Fonte: CEPEL (2010) 

 

Posteriormente (nos anos de 2008 e 2009), novas medições foram realizadas a 80-100 

metros de altura, e indicavam que o real potencial do país (Figura 2.5), levando em consideração 

a tecnologia atual das turbinas, seria superior a 350 GW, com isto o Conselho Global de Energia 
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Eólica, estima que a energia proveniente dos ventos teria capacidade de atender de 8% a 10% de 

todo o consumo do Brasil, hoje o atendimento é de apenas 2% como mostrado na Figura 2.6. 

 

 

Figura 1.6 – Matriz elétrica brasileira 

Fonte: ABEEólica (Disp. em: < http://www.portalabeeolica.org.br/>) 

 

2.2 Sistema Toyota de Produção 

O Sistema Toyota de Produção surgiu após a segunda guerra mundial. A Toyota 

desenvolveu esta forma de trabalhar, onde se utilizava de uma forma de agir e pensar “enxuta”, 

ou seja, reduzindo as perdas, aumentando a flexibilidade dos seus processos e com foco nas 

necessidades do cliente. 

A filosofia de produção enxuta vem enxergar as perdas e os desperdícios encontrados 

nestes elementos, de forma a incrementar esta produtividade aos processos produtivos. 

Segundo Liker (2005), o modelo de produção enxuta junto com a metodologia Seis Sigma 

dominam as tendências industriais há aproximadamente 20 anos. Esta abordagem revolucionária 

de processo de negócios foi criada em 1950 e vem sendo aperfeiçoada desde então. 

A Toyota Motor Co. tentou por vários anos, sem sucesso, reproduzir a organização e os 

resultados obtidos nas linhas de produção da Ford, até que em 1956, o Sistema Toyota de 
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Produção surgiu, a partir da visita do engenheiro chefe da Toyota, o Sr. Taiichi Ohno, que após a 

segunda guerra mundial, foi enviado aos EUA com intuito de visitar uma montadora da General 

Motors, na época considerada a mais eficiente empresa na fabricação de automóveis do mundo. 

 Naquela época, final da década de 40, os americanos eram considerados 9 vezes mais 

eficientes que os japoneses na montagem de um carro, pelo menos essa era a percepção de 

Taiichi, que cita em “O sistema Toyota de Produção”, a necessidade de alcançar os americanos, 

que por sua vez eram três vezes mais eficientes que os alemães, e os alemãs três vezes mais 

eficientes que os japoneses, porém durante a visita Taiichi Ohno, percebeu, que a produção em 

massa precisava de ajustes e melhorias de forma a ser aplicada em um mercado discreto e de 

demanda variada de produtos, como era o caso do mercado japonês. Ohno notou que os 

trabalhadores eram subutilizados, as tarefas eram repetitivas além de não agregar valor, existia 

uma forte divisão (projeto e execução) do trabalho, a qualidade era negligenciada ao longo do 

processo de fabricação e existiam grandes estoques intermediários (GHINATO, 2000; 

OHNO,1997). 

Os americanos possuíam muitos recursos, o que não era o caso da Toyota, e assim Taiichi 

Ohno, percebeu que uma unidade de mão de obra americana não poderia exercer a força de nove 

unidades de mão de obra japonesa, o que levou a enxergar que as práticas japonesas teriam 

perdas ou desperdícios, assim começou a criar o Sistema Toyota de Produção, cujo objetivo era 

atender as necessidades do cliente, no que se refere a prazo, qualidade e preço. O mercado 

consumidor de automóveis se tornava mais exigente e, além disso, determinava o preço do 

produto, portanto a equação que compunha Preço = Custo + Lucro, dava lugar a uma nova forma 

de calcular os ganhos, Preço – Custo = Lucro, com os preços determinados pelo mercado. Frente 

a esta situação os fabricantes não mais poderiam repassar os custos ao cliente, e com isso Taiichi 

notou que a “chave” para o crescimento do negócio seria eliminar desperdícios, assim reduzindo 

os custos e possibilitando maximizar os lucros. 

Segundo Narusawa & Shook (2009) o desperdício é toda atividade que consome recursos 

sem criar valor para o cliente, ou seja, qualquer atividade pela qual o cliente não está disposto a 

pagar. 

Ohno (1988) propôs que as perdas presentes no sistema produtivo fossem classificadas em 

sete grandes grupos: 

 Produção em excesso - Produzir em maior quantidade, mais cedo ou com mais 

velocidade, do que é exigido pelo cliente ou pela próxima etapa do processo (cliente 

interno), esta perda é responsável por geração de estoques. Ghinato (2000) descreve esta 
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perda como a mais danosa dos sete grupos. Ela tem a propriedade de esconder as outras 

perdas e é a mais difícil de ser eliminada. 

Divide ainda a perda por superprodução em dois tipos, perda por produzir demais 

(superprodução por quantidade) e perda por produzir antecipadamente (superprodução 

por antecipação). A perda por superprodução por quantidade é obtida pela produção 

acima do volume programado ou necessário, já a perda por superprodução por 

antecipação é gerada por uma produção realizada antes do momento necessário ou da 

data programada. Cita Ghinato (2000) que esta última é a perda mais perseguida no 

Sistema Toyota de Produção. 

 Movimentação – Esta perda é causada por movimentos desnecessários realizados pelos 

operadores na execução de uma operação.  

 Espera – Esta é dividida em três tipos. O primeiro é a espera no processo, que acontece 

quando um lote de produção aguarda o processamento de um lote anterior pelo posto 

seguinte, ou seja, o lote aguarda disponibilidade do seu cliente. O segundo é a espera do 

lote, esta perda é gerada quando uma peça aguarda a confecção ou processamento do 

restante das peças para a conclusão do lote que está sendo produzido. É comumente 

encontrada na fabricação de grandes lotes de fabricação, Shingo (2008) comenta que em 

geral estes grandes lotes são criados, pois parte-se da hipótese que isso irá compensar 

esperas por tempos de troca de ferramenta. Este desperdício pode der reduzido através da 

prática de “one piece flow”, ou seja, produzir uma peça, entregar uma peça. O terceiro 

tipo é a espera dos trabalhadores, que aguardam o ciclo das máquinas ou que aguardam 

as peças serem produzidas, ou até mesmo é gerada por um desbalanceamento da linha de 

produção. 

 Transporte – Esta perda se dá pelo movimento excessivo das peças devido a problemas 

de rearranjo físico e layout ruim, segundo Ghinato (2000) o transporte é uma atividade 

que não agrega valor, e o que não agrega valor ao produto deve ser combatido até o 

limite de sua eliminação. Por isto, qualquer movimentação além do mínimo necessário 

deve ser considerada como desperdício, e deverá ser tratada. 

 Estoque desnecessário – Estoque de matéria prima, peças semi-acabadas entre operações 

ou estoque de produto acabado muito elevado. Armazenamento superior ao estoque 

mínimo necessário para um sistema puxado bem controlado. Este estoque representa 

capital empatado, e investimento de espaço físico. O Sistema Toyota de Produção utiliza 

a estratégia de diminuição gradativa dos estoques intermediários como uma forma de 
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identificar outros problemas no sistema, escondidos por trás dos estoques (GHINATO, 

2000). 

 Processamento desnecessário - Passos não necessários ou obsoletos no processo 

produtivo do equipamento. 

 Correções - Peças que necessitam retrabalho ou são sucata, estas são provenientes de 

produtos realizados fora dos padrões de qualidade ou das especificações de engenharia. 

O maior objetivo do Sistema Toyota é o aumento da eficiência da produção através da 

eliminação consistente e completa do desperdício, objetivo este que mesmo com a crise do 

petróleo a partir de 1973 que afetou a indústria mundial e reduziu bruscamente os índices de 

crescimento do Japão, fazia a Toyota apresentar resultados positivos, diferente das outras 

indústrias do ramo, pais e do mundo.  

Além da questão econômica, as mudanças nos valores sociais influenciaram na 

ascendência do Sistema Toyota de Produção. Na época fordista, os fabricantes empurravam a 

produção aos clientes que não tinham suas necessidades individuais atendidas. Na era Toyota, 

tornou-se hábito para os consumidores ficar na linha de frente do mercado, puxando as 

mercadorias de acordo com suas necessidades. 

Ohno (1997) afirma que a sustentação do Sistema Toyota de Produção está na busca 

contínua de reduzir a linha do tempo entre o pedido de um cliente até o ponto do recebimento do 

dinheiro, removendo os desperdícios que não agregam valor. 

O Sistema Toyota de Produção foi disseminado a partir do estudo realizado pelo 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) em 1985, com apoio da General Motors, onde se 

foi feita uma pesquisa em noventa montadoras de veículos em 17 países. Um dos resultados 

deste estudo foi a publicação do livro “A máquina que mudou o mundo” que apresentou com 

resultados e análise das pesquisas iniciadas em 1985 (WOLMACK et al, 1991). 

O estudo de James Womack, Daniel Jones e Daniel Roos, foi orçado em cinco milhões de 

dólares e com duração de cinco anos, abrangendo quatorze países, sobre o futuro das indústrias 

automobilísticas americanas e europeias, segundo Ghinato (2000) a pesquisa buscava definir um 

sistema de produção muito mais eficiente, flexível, ágil e inovador do que a produção em massa, 

esta muito ligada ao sistema de gestão fordista, os estudiosos buscavam um sistema habilitado a 

enfrentar melhor um mercado em constante mudança. 

Juntamente com alguns executivos do mundo automobilístico, concluíram que seria muito 

adequado entender o sistema de gestão japonês, então iniciaram os estudos e chamaram o 

“Sistema de Produção Toyota” de “Mentalidade Enxuta” (Lean Thinking). Mostrando como 
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resultado destes estudos, que existe uma melhor forma de organizar e gerenciar os 

relacionamentos com os clientes, cadeia de fornecedores, desenvolvimento de produtos e 

operações de produção. 

Na ocidentalização dos conceitos do Sistema Toyota de Produção, Womack & Jones 

(1998) descrevem os cinco princípios da Mentalidade Enxuta: valor, cadeia de valor, fluxo, 

produção puxada e a perfeição. 

Usado o termo lean manufacturing para caracterizar o Sistema Toyota de Produção (STP), 

que se apresentou como novo paradigma, em contraponto à produção em massa, trazendo alta 

variedade e baixos volumes com custos mínimos, investimentos reduzidos, elevados padrões de 

qualidade, metade de operários em fábrica, menores espaços de fabricação, menos ativos fixos, 

redução do tempo para desenvolvimento de novos produtos, redução de estoques, redução de 

defeitos, entre outros. 

Como resultado de estudos subsequentes, Womack & Jones em 1996 publicam o livro 

“Lean Thinking”. 

O “Lean Thinking”, segundo Womack & Jones (1998) é a filosofia gerencial baseada nas 

práticas e resultados do sistema Toyota de produção (STP) e pode ser definido como: “Uma 

sistemática para identificar e eliminar os desperdícios (atividades que não agregam valor) através 

da melhoria contínua do fluxo do produto, buscando a perfeição”. Womack & Jones (1998) 

ressaltam que a produção enxuta é um dos novos paradigmas mais influentes na área de 

produção, e tem se expandido para além do pedido inicial na fábrica de fabricantes de veículos e 

fornecedores de componentes na indústria automobilística, e hoje vão desde indústrias "pesadas" 

tais como metais primários para empresas aeroespaciais. 

 Seguindo a metodologia da análise do valor, Csillag (2012) destaca que a Engenharia do 

Valor não deve se dissociar da aplicação de técnicas consagradas que identifiquem a função de 

um produto ou serviço; estipulem valor para aquela função e notadamente, conduzam tal função 

ao menor custo total sem declínio da qualidade. Portanto, avaliar funções, requer um esforço 

dirigido, para a identificação do que se está fornecendo e do que o mercado demanda. 

O “Valor” é definido pelo cliente e, para ele a necessidade gera o valor cabendo às 

empresas determinarem qual é essa necessidade (qualidade, flexibilidade, tempo), procurar 

satisfazê-la e cobrar um preço específico para manter a empresa no negócio, aumentando o lucro, 

reduzindo o custo e melhorando a qualidade, via melhoria contínua dos processos. 

Para isto se faz necessário alinhar na melhor sequencia as atividades que criam valor, 

realizar essas atividades sem interrupção, sempre que alguém as solicita, de maneira cada vez 



Capítulo 2                                                                                                                         Referencial Teórico 

 

17 

 

mais eficaz e de forma padronizada, garantindo a repetibilidade, com foco na qualidade dos 

processos e dos produtos, mantendo as boas práticas e as melhorias implantadas. 

 

 

Figura 2.7 – A estrutura do sistema Toyota de produção 

Fonte: Ghinato (2000) 

 

2.3 Kaizen 

A filosofia Kaizen, surgiu no Japão após a segunda guerra mundial (50 anos), a partir da 

Toyota, como uma metodologia voltada para maximização da produtividade e rentabilidade sem 

que para isso fossem necessários grandes investimentos, e continua sendo utilizado dentro da 

mesma e no mundo inteiro. É uma filosofia de gestão que introduziu uma nova estratégia criativa 

para o sucesso competitivo nos negócios, e foi em 1986, quando Masaaki Imai publicou seu 

primeiro livro que o termo Kaizen começou a receber a atenção de especialistas em gestão e 

estudiosos de todo o mundo (SMADI, 2009). 

No inicio da década de 80, com o objetivo de enfrentar de forma efetiva a concorrência dos 

produtos japoneses, que já se sobressaiam em nível mundial, a melhoria contínua se difundiu 

entre as empresas ocidentais, especialmente no ambiente industrial norte americano (GARVIN, 

1992). 
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Com o objetivo de melhorar a eficiência das principais dimensões da competitividade das 

organizações, que são: flexibilidade, custo, qualidade, atendimento e inovação. Segundo Shingo 

“Este Sistema é fundamental no campo da Engenharia de Produção”.  

O Kaizen é uma palavra de origem japonesa que significa “Mudar para melhor”, ou seja, 

“Melhoria Contínua” que segundo Imai (1990), significa melhoramento, mas, melhoramento na 

vida pessoal, da vida doméstica, da vida social, e da vida de trabalho. “Quando aplicada para o 

local de trabalho, kaizen significa melhoria contínua, que envolve a participação de todos 

igualmente”. 

“Kaizen é um guarda-chuva que abrange todas as técnicas de melhoria, aglutinando-as de 

maneira harmoniosa para tirar o máximo proveito do que cada uma oferece” (IMAI, 1990). 

Shingo (2010) define que a melhoria contínua deve ser uma maneira de tornar as coisas 

melhores do que são, tornar a forma de fazer, melhor do que se pratica na atualidade. Para isto é 

necessário descobrir e compreender quais são os problemas existentes, onde estão os 

desperdícios. 

Além da busca por solucionar problemas, a melhoria contínua, também se torna eficaz ao 

conseguir superar obstáculos, aprender com os erros e acertos e contribuir para a constante 

evolução do conhecimento tanto do profissional quanto da organização. Com o desenvolvimento 

desta filosofia ao longo do tempo, as empresas poderão estar aptas a competir e acompanhar o 

mercado que está se transformando cada vez mais rápido (RENÓ, 2010). 

De acordo com Ferreira et al. (2000) a Metodologia Kaizen é desenhada segundo as 

seguintes características: as pessoas na organização desenvolvem suas atividades melhorando-as 

sempre, por meio de reduções de custos e alternativas de mudanças inovadoras; o trabalho 

coletivo prevalece sobre o individual; o ser humano é visto como um dos bens mais valiosos da 

organização e deve ser estimulado a direcionar seu trabalho para as metas compartilhadas da 

empresa, atendendo suas necessidades humanas; satisfação e responsabilidade. 

Esta filosofia tem por objetivo a promoção de melhoramentos sucessivos e constantes, ou 

seja, mais e menores passos de melhoramento incremental (SLACK et al., 2002). Pode-se 

compreender então que o kaizen esta associado com melhorias incrementais que devem ocorrer 

de forma cíclica. 

Autores como Juran & Gryna (1991), Imai (1990), Shiba et al. (1997), Deming (1991), 

Witell et al. (2005) e prêmios e sistemas da qualidade como a ISO 9000:2000 e o Prêmio 

Nacional da Qualidade, têm enfatizado a importância, em termos de aumento da capacidade 
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competitiva que as empresas podem usufruir ao adotarem práticas gerenciais de melhoria 

contínua. 

Conforme Caffyn & Bessant (1996) a melhoria contínua ou kaizen não é um evento único 

e isolado, mas um processo de desenvolvimento e aprendizagem de novos comportamentos, e, a 

construção contínua de uma nova maneira de trabalhar, isto é, o kaizen deve fazer parte da 

cultura organizacional da empresa que pretende aplicá-lo. 

Além disso, Liker (2005) destaca que os esforços de kaizen devem ser realizados por meio 

de pequenos grupos de indivíduos que trabalham em equipes, com o intuito de discutir 

problemas específicos, coletar e analisar dados, tomar decisões de forma conjunta, além de 

documentar e melhorar processos. 

Sánches & Perez (2001) reforçam esta percepção, alegando que para o êxito de um evento 

kaizen e para que este evento mantenha-se com credibilidade em uma empresa, é necessária a 

formação de um time multifuncional apoiado pela alta administração da empresa, tendo como 

objetivo principal uma rápida implementação de uma melhoria, em uma área particular e em um 

curto período de tempo. 

Os princípios do Kaizen são: 

 Dar ênfase ao cliente; 

 Promover melhoramento contínuo; 

 Reconhecer os problemas abertamente; 

 Desenvolver a autodisciplina; 

 Criar equipes de trabalho e gerenciar projetos através dessas equipes; 

 Informar e capacitar todos os funcionários. 

 

As características do Kaizen são: 

 Envolvimento dos empregados pelas sugestões. 

 A “inteligência social” (Times de trabalho). 

 Pensamento voltado para os “Processos”. 

 Técnicas simples (Ferramentas da qualidade). 

 Atacar a “Causa raiz” dos problemas. 

 Construir a qualidade do produto de forma diferenciada e que satisfaçam os clientes. 

 Todos os participantes não apenas planejam, mas também executam as ações propostas. 
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2.4 Trabalho Padronizado 

No sistema Toyota qualquer operação repetida mais de uma vez deverá ser padronizada, 

pois sem a devida padronização das atividades e disciplina para segui-las, qualquer melhoria 

estará sujeita a retrocessos. 

O trabalho padronizado significa a determinação de procedimentos exatos para o trabalho 

de cada operador baseado na sequência das atividades, no tempo esperado para a execução de 

cada uma delas e no estoque padrão em processo. Estas são as variáveis fundamentais a serem 

combinadas, para que o tempo takt seja atendido e o fluxo contínuo garantido através de um 

conjunto de processos. Ghinato (2000) define o trabalho padronizado como um método efetivo e 

organizado de produzir sem perdas. 

O Tempo Takt (TT), segundo Narusawa & Shook (2009), refere-se a frequência com que 

se deve produzir uma peça ou produto para atender as necessidades do cliente com base na 

demanda. Ou seja, é o ritmo de produção, determinado em função da demanda, e este ritmo 

estabelece um compromisso mútuo entre as várias áreas. Este é a referência única para todo o 

sistema de produção. 

Segundo Narusawa & Shook (2009), fluxo contínuo significa produzir e movimentar um 

componente por vez de acordo com o tempo Takt, fazendo com que cada componente passe 

imediatamente de uma etapa de processamento para a próxima, sem espera (ou qualquer outro 

dos sete desperdícios). 

O Trabalho padronizado pode ser definido como a melhor maneira de se realizar 

determinado conteúdo de trabalho em um dado momento (TT). Se existir uma maneira mais 

apropriada, tal maneira deve passar a ser a nova referência, o novo padrão. Essa é a essência da 

melhoria contínua, essa é a essência do kaizen. A padronização das operações procura obter o 

máximo de produtividade através da identificação e padronização dos elementos de trabalho que 

agregam valor e da eliminação das perdas. O balanceamento entre os processos e a definição do 

nível mínimo de estoque em processamento também são objetivos da padronização das 

operações (GHINATO, 2000). 

Desta forma a metodologia do trabalho padronizado segue a sequencia de elaborar, manter 

e atualizar, e assim, conscientizar os envolvidos sobre a importância da padronização como 

ferramenta de aprendizado organizacional e sustentabilidade das melhorias. 

Segundo Narusawa & Shook (2009), O objetivo do trabalho padronizado é estabelecer as 

bases para melhoria contínua por meio do Kaizen. Cita Ghinato (2000) “A prática do kaizen sem 

padronização corresponde a tentativa de subir uma escada, depositando-se todo o peso do corpo 



Capítulo 2                                                                                                                         Referencial Teórico 

 

21 

 

sobre um degrau mal estruturado. O risco do degrau ruir e com ele nos levar escadaria abaixo é 

iminente”.  

Os benefícios do trabalho padronizado incluem a documentação dos processos utilizados 

em todos os turnos de operação da fábrica, a redução das variações dos processos, facilitar o 

treinamento dos operadores e redução de acidentes. 

Características do trabalho padronizado: 

 Aplicado em processos e operações repetitivos 

 Visa eliminação de desperdícios 

 Permite a prática do JIT (Just in Time) e Jidoka (Nivelamento) 

 Serve como referência para Kaizen 

 Centrado no movimento do Operador 

2.5 Gestão da Qualidade 

Ao se referir à Qualidade, não se deve limitar o enfoque apenas ao produto, mas por 

extensão, também ao processo de sua fabricação. As organizações industriais são estruturas 

complexas e de todos os seus componentes, são esperados atingir bons padrões de desempenho. 

Segundo Juran (1979), qualidade é a adequação ao uso, ou seja, é uma definição que evidencia a 

adequação do produto ou serviço ao uso para que ele tenha sido desenvolvido. 

A Qualidade se modula incluindo a exigência nas operações das empresas, tanto na 

ambiência do cliente interno como externo. 

Quanto ao cliente interno, envolve o conjunto de pessoas que trabalham na organização, 

tais como, integrantes da alta gestão, gerentes no plano intermediário, o vendedor, o operador de 

caixa, o pessoal da limpeza, dentre outros. Estes são impactados pelo produto e são também 

membros da empresa que o produz. Eles costumam ser chamados de “clientes”, a despeito do 

fato de não o serem no sentido estrito da palavra (JURAN, 1991). 

Em relação aos clientes externos, consideram-se todos aqueles que procuram a organização 

para satisfazer suas necessidades e demandas. 

As demandas nesse contexto são entendidas por produtos específicos sustentados pela 

capacidade do consumidor em adquiri-los. As organizações devem quantificar além do número 

de clientes que almejam seus produtos, aqueles que têm condições para isso (KOTLER; 

KELLER, 2012). 

Internamente, todos os setores de uma empresa são interdependentes e, por consequência, a 

qualidade deve abranger não somente a área industrial, como a administrativa, comercial, 
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financeira, recursos humanos e outras segundo as peculiaridades de cada desenho organizacional. 

Além disso, os serviços de suporte ao mercado, sobre os produtos vendidos, representam 

importante fator de confiabilidade, de maneira que, a rigor, todas as empresas, pequenas, médias 

ou de grande porte, necessitam manter o foco num alto padrão de qualidade, preservando sua 

marca e sobrevivência no negócio em que atua.  

Nos primórdios de sua ascensão, o controle de qualidade limitava-se a inspeções visuais, 

baseadas apenas na experiência dos encarregados dos processos de produção. As inspeções 

passaram então a ser formalizadas, advindo o emprego de instrumentos de medida e gabaritos, 

visando uma maior confiabilidade nos processos. Ao longo do tempo, o controle de qualidade 

sistematizou-se, seguindo uma concepção de controle, que veio a ser conhecida como 

“abordagem tradicional de qualidade”, voltado para o apontamento de erros e desvios, ao invés 

de uma prevenção (SOBRAL; PECI, 2013). 

Segundo Carvalho (2012), vista por uma abordagem transcendental, qualidade deve ser 

aceita como sinônimo de excelência inata, sendo universalmente reconhecível. 

A implementação da qualidade tem sido, cada vez mais, considerada e tratada no meio 

empresarial, como um fator estratégico para o incremento de vantagem competitiva e 

produtividade. Este é o principal foco do presente trabalho.  

A vantagem competitiva, também difundida como vantagem diferencial, é entendida como 

um conjunto de características únicas de uma organização, bem como de seus produtos, com 

benefícios considerados pelos compradores, como significativos e superiores àqueles que fazem 

a concorrência. Vantagem competitiva é alcançada por uma organização, quando detém fatores 

que direcionam a preferência dos consumidores a seu favor, em detrimento da escolha pela 

concorrência. Uma empresa que possa dispor de uma vantagem competitiva, em um nicho de 

mercado, poderá definir um único segmento em uma área geográfica limitada, para prestar um 

atendimento eficaz. Para as pequenas empresas, uma vez que dispõem de recursos mais 

limitados, defrontam-se com concorrentes poderosos, atuar em um nicho pode ser a única opção 

viável para lhe conferir certo grau de vantagem competitiva (DANIEL; GITMAN, 2010).  

A importância atribuída à gestão da qualidade deriva de um longo processo de evolução do 

conceito e da prática de sua gestão. Após a década de 50, o conceito de qualidade que antes era 

relacionado apenas à perfeição técnica na fabricação de um produto, evoluiu para a perfeita 

adequação do produto, ao uso a que foi projetado. Assim, além dos atributos relacionados ao 

desempenho técnico, confiabilidade e durabilidade, outros como a facilidade de manuseio, 
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instalação, assistência ao pós-venda e proteção ambiental, tiveram aperfeiçoamento desdobrado 

(PALADINI, 2012). 

Ressalta Miguel (2012), a conceituação para a qualidade total, constante da ISO 

8402:1994, como sendo, “o modo de gestão de uma organização, centrado na qualidade, baseado 

na participação de todos os seus membros, visando ao sucesso em longo prazo, por meio da 

satisfação do cliente e dos benefícios para todos os membros da organização e sociedade”.  

A satisfação dos clientes que invariavelmente é regida, pelo seu valor percebido sobre o 

produto a que se dispõe adquirir, está ligada à relação entre a expectativa sobre o produto, na sua 

aquisição e, a percepção adquirida sobre ele durante seu uso, mantendo a dinâmica da cadeia de 

valor. Da habilidade com que uma organização compreenda melhor, as necessidades e anseios de 

seus clientes, aliada à tomada de decisões com base nessas informações, dependerá o incremento 

de sua vantagem competitiva sobre sua concorrência. 

O valor percebido pelo cliente é visto como a diferença entre a avaliação que faz sobre 

todos os benefícios e os custos relativos ao que compra, diante das alternativas disponíveis no 

mercado. O benefício total para o cliente é traduzido, do valor monetário referente a um conjunto 

de benefícios econômicos, funcionais e até psicológicos, que o cliente espera de determinado 

produto, em função desse produto, atributo pessoal e de imagem. Portanto, esse valor percebido 

pelo cliente se sustenta na diferença entre o que ele obtém e os custos assumidos por não 

escolher opções disponíveis (KOTLER; KELLER, 2012).   

Para a melhor satisfação das necessidades de seus consumidores, uma organização obriga-

se a conhecer e entender as razões subjacentes às opções de aquisição, por seus produtos, e 

quanto mais intenso for esse conhecimento, maior será a oportunidade de aperfeiçoá-los.    

O conceito de valor está ligado aos aspectos que distinguem os produtos ofertados por uma 

empresa a seus clientes. Para uma organização, ao reconhecer que agregar valor a seus produtos, 

através da transformação de recursos, fica evidente a estreita relação do conceito de valor com a 

administração das operações. A cadeia de valor é entendida como a sequência de atividades 

inter-relacionadas, que possibilitam a transformação de recursos em produtos, segundo um 

processo de gestão integrada, visando atingir valor em cada etapa de um processo produtivo 

(SOBRAL; PECI,2013). 

2.6 Revisão da literatura  

Foram encontrados na literatura vários trabalhos que propõem uma revisão bibliográfica do 

Sistema Toyota de produção, como Shah & Ward (2007) & Holweg (2006) que revisam esta 



Capítulo 2                                                                                                                         Referencial Teórico 

 

24 

 

literatura conceituando o sistema e suas práticas, e Hines et al. (2004), que relatam um pouco da 

história do sistema Toyota de produção e a origem deste sistema no chão de fábrica das 

montadoras de automóveis japonesas. Os autores Hines et al. (2004), enfatizam o sistema como 

uma inovação que resultou de um cenário onde os fabricantes se encontravam com escassez de 

recursos e um mercado interno japonês de alta competitividade, ressaltam também o foco do 

Sistema Toyota de Produção na eliminação de perdas, que vai de encontro ao sistema de 

produção em massa (onde estas perdas estão ocultas no processo). Hines et al. (2004) também 

abordam o surgimento dos primeiros manuais sobre o Sistema Toyota de Produção, que foram 

escritos em japonês após a década de 70, e cita Shingo que em 1981 realizou a primeira literatura 

em inglês. 

Ghinato (2000) define o Sistema Toyota de Produção como uma filosofia de 

gerenciamento que procura aperfeiçoar a organização de forma a atender as necessidades do 

cliente no menor prazo possível, na mais alta qualidade e ao menor custo, elevando o nível de 

segurança do trabalho e do moral de seus colaboradores, envolvendo e integrando não só 

manufatura, mas todas as áreas da organização. 

Ainda revisando a literatura, Shah & Ward (2003), Hines et al. (2004) bem como Holweg 

(2006) abordam o projeto realizado pela Massachusetts Institute of Technology (MIT) em 1985 

com apoio da General Motors, onde se foi feita uma pesquisa em noventa montadoras de 

veículos em 17 países. Que resultou na publicação do livro “A máquina que mudou o mundo” de 

Womack, Jones & Roos (1992). Os autores citam como o projeto foi desenvolvido, enfatizando 

os problemas que a fabricação em massa apresentava e defendem que a aplicação do modelo de 

gestão do sistema Toyota de produção, no livro chamado por produção enxuta, traria mudanças 

na forma de gestão tradicional. 

O trabalho de Holweg (2006) apresenta uma linha do tempo que realiza a conexão de 

eventos chaves da história do Sistema Toyota de Produção com as relevantes publicações 

geradas. Esta linha do tempo, aqui representada pela Figura 2.8, foi embasada na literatura 

escrita por Taiichi Ohno & Shingeo Shingo. 
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Figura 2.8 – Linha do tempo de STP 

Fonte: Adaptado de Holweg (2006) 
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Hines et al. (2004), ainda abordam o fato de que até 1990 os esforços eram basicamente em 

implementações do sistema de produção enxuta focados no chão de fábrica, e de que resultados 

começaram a surgir a partir do ponto em que a implementação da filosofia deixou o “chão de 

fábrica” e começou a trabalhar o sistema de gestão do negócio como um todo (WOMACK; 

JONES, 1998). 

Um ponto fundamental do trabalho de Hines et al. (2004), refere-se ao foco no valor como 

ponto crítico no pensamento enxuto. E defende que a redução de custos não é igual à criação de 

valor. Esta definição representa uma deficiência comum, ainda crítica, para compreensão da 

produção enxuta. Com isto os autores trazem uma definição do que é valor para o cliente e citam 

que Womack e Jones (1996) apoiaram esta abordagem de valor procurando aumentar este 

“valor” para os clientes, adicionando produto e/ou serviços, e removendo atividades 

desnecessárias ao processo produtivo. Abordam ainda as críticas que surgiram sobre a filosofia 

enxuta, críticas estas realizadas por membros de dentro da filosofia e de fora da mesma. 

Aspectos chaves destas críticas são a falta de contingência e a capacidade do sistema de 

produção enxuta para lidar com a variabilidade do mercado, pois nem mesmo a Toyota 

conseguiu até hoje produzir mais de 2/3 de seus carros dedicados a demanda e que as 

montadoras mais eficientes do mundo possuem os mais altos níveis de estoque de produto 

acabado em seus pátios.  

Outro ponto citado por Hines et al. (2004) é a falta de consideração do Sistema Toyota de 

Produção em relação aos aspectos humanos, onde escritores defendem que o modelo é 

desumanizador e explorador, embora que os autores que defendem este ponto de vista não 

conseguem apoio, pois o sistema Toyota de produção não é somente baseado em aplicação de 

ferramentas de gestão duras, e sim suportado por um forte investimento na área de capacitação e 

motivação dos envolvidos, como Treville & John (2005) que trata do tema de ganho 

motivacional através do trabalho com produção enxuta. Mesmo não relatando este ganho de 

forma científica os autores atestam, em contrapartida a crítica sobre a exploração da mão de 

obra, o fato do programa de produção enxuta ser realizado com etapas de avaliação, 

monitoramento, retroalimentação e delegação de autonomia aos operadores, traz uma motivação 

intrínseca aos envolvidos no programa. Programas de melhoria contínua também contribuem 

para esta motivação com reconhecimento dos resultados obtidos. Outro ponto criticado é o foco 

operacional estreito no chão de fábrica, que anteriormente foi citado no trabalho como uma 

quebra de paradigma no início da década de 90. Outro ponto abordado é a escolha por alguns 
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fabricantes de implementar ferramentas de forma localizada, alegando que este modelo de 

implantação deixa o sistema vulnerável em relação a sustentabilidade. 

No artigo escrito por Naylor et al. (1999), o sistema de produção enxuta foi comparado 

com o sistema de produção ágil através do estabelecimento de paradigmas para os mesmos, 

destacando as diferenças e as semelhanças destes paradigmas.  

Os paradigmas estabelecidos neste trabalho foram sete, são estes o uso da informação de 

mercado, que caracteriza como os sistemas atuam sobre a previsão da demanda e sobre a sua 

imprevisibilidade, a cadeia de valor, ou seja, como se gere a criação de valor pelos sistemas, a 

integração da cadeia de suprimentos e como estas cadeias trabalham para redução de custos, a 

compressão do Lead Time (tempo total de fabricação de um componente), reduzindo tempos de 

fabricação e de suprimentos como agregação de valor, o foco na eliminação de desperdícios, ou 

como cada um dos sistemas atua na redução de desperdícios, com foco na redução de custos e 

aumento da performance do negócio, a flexibilidade da configuração das linhas de produção e 

como estas se comportam as mudanças do mercado para realizar um rápido atendimento do 

mesmo, e por fim a robustez dos sistemas. 

A comparação destes paradigmas demonstrou que os sistemas não devem ser considerados 

ou não podem ser comparados de forma isolada, pois, não se chegou a um resultado de que uma 

característica é melhor que outra, apenas tem uma melhor aplicabilidade frente a um cenário 

específico do negócio. Este trabalho reforça que os fabricantes não devem olhar as operações de 

forma isolada, e sim olhar toda a formação da cadeia de suprimento. Se a escolha será de se 

desenvolver um sistema de produção ágil ou uma estrutura de manufatura enxuta, esta dependerá 

desta cadeia. 

O já citado trabalho de Shah & Ward (2003), sugere duas grandes descobertas acerca do 

sistema de produção enxuta. No âmbito organizacional, ou seja, em relação a implementação de 

práticas da produção enxuta em de acordo com o tamanho da planta, a sindicalização e a idade 

da planta, e em relação a aplicação de pacotes sinérgicos de práticas enxutas de forma simultânea 

parece fazer uma substancial contribuição para o desempenho operacional. 

 

 

 

Sobre a importância do contexto, cada uma das variáveis contextuais em estudo está 

associada com uma tradição significativa sobre o seu impacto na capacidade dos fabricantes para 
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implementar práticas de fabricação enxuta. O estudo avaliou este impacto na capacidade de 

implementação em 22 ferramentas ou praticas: 

 Estratégias de manufatura ágil 

 Remoção de gargalo 

 Células de produção 

 Benchmarking competitivo 

 Programas de melhoria contínua 

 Força de trabalho multi funcional 

 Redução de tempo ciclo 

 Sistema de produção focado na fabricação 

 Fluxo continuo de produção 

 Lotes reduzidos de fabricação 

 Otimização da manutenção 

 Novas tecnologias de processo 

 Planejamento estratégico 

 Manutenção preventiva 

 Medidas de capabilidade de processo 

 Kanban 

 Programas de gerenciamento da qualidade 

 Técnicas de troca rápida de ferramenta 

 Reengenharia de processo 

 Programas de melhoria na segurança 

 Times autônomos,  

 Gerenciamento da qualidade total 

No âmbito organizacional, em relação a sindicalização, não houve diferença significativa 

na probabilidade de implementação, pois, 16 das 22 práticas não foram afetadas, porém, as seis 

práticas que foram afetadas (Times autônomos, Força de trabalho multi funcional, Redução de 

tempo ciclo, Células de produção, Medidas de capabilidade de processo e Otimização da 

manutenção), são menos propensas a serem aplicadas, pois de acordo com os autores incluem 

regras de trabalho inflexíveis impostas pelos acordos de negociação coletiva.  

Em relação à idade das plantas também não se encontrou resistência a mudança, e somente 

cinco práticas são menos propensas a implantação (Força de trabalho multifuncional, Redução de 
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tempo de ciclo, Fluxo contínuo, Otimização da manutenção, Reengenharia de processos e Times 

autônomos). No entanto caso as plantas sejam novas, isto facilita a implantação de 14 das 

práticas enxutas, já no caso de plantas mais antigas só se encontra facilidade de implantação de 

três práticas relativas às plantas novas. 

Sobre o tamanho das plantas, o estudo sustenta que existem evidências apoiando a ideia de 

que plantas de fabricação maiores são mais susceptíveis de possuir os recursos para implementar 

práticas enxutas do que plantas menores. Plantas maiores são propensas a implementar 

extensivamente todas as práticas, porém cinco destas práticas enxutas em estudo, curiosamente, 

não tiveram diferenças na probabilidade de implementação no comparativo do tamanho das 

plantas duas delas como a Força de trabalho multifuncional e a de Programas de gerenciamento 

da qualidade. Segundo os autores uma explicação pode ser, porque para ambos tamanhos de 

planta de fabricação, essas práticas são extremamente importantes para alcançar economias 

menores, de alta variabilidade, e por isso essas práticas recebem um alto nível de atenção. 

Para a abrangência em relação ao processo de implementação da produção enxuta Saurin et 

al. (2009) realizaram uma pesquisa em quarenta e sete empresas do Brasil e do exterior com a 

finalidade de identificar tendências em relação ao uso das práticas da produção enxuta. Entre os 

principais resultados da pesquisa, se revela que os temas de maior interesse das empresas em 

ampliar conhecimentos são a cultura organizacional enxuta e o mapeamento do fluxo de valor, os 

principais motivos para adotar a produção enxuta são a necessidade de melhorar a 

competitividade e a adequação da produção ao combate de problemas críticos, as principais 

dificuldades na implantação da produção enxuta são a resistência das pessoas e a dificuldade na 

adaptação de conceitos e práticas e as práticas mais utilizadas são a padronização do trabalho 

(proposta do modelo desta dissertação) e o gerenciamento visual. 

O primeiro dado apontado pela pesquisa apresenta as principais razões apontadas para o 

interesse em adotar a produção enxuta (Figura 2.9). A literatura evidencia que o forte foco da 

produção enxuta na redução as perdas e aos desperdícios traz ganhos substanciais em 

competitividade, nos quesitos de qualidade e custos. Warnecke e Hiiser (1995) tratam sobre a 

produção enxuta em diferentes áreas da empresa como pós venda e gestão do chão de fábrica, 

que indica que o sistema é suficientemente generalizável para ser aplicado em ambientes 

distintos. 
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Figura 2.9 – Principais razões para a produção enxuta 

Fonte: Saurin et al. (2009) 

 

A pesquisa aponta a dificuldade de adaptar os conceitos e as práticas e a resistência das 

pessoas a mudanças como as principais dificuldades encontradas para implantação da produção 

enxuta (Figura 2.9). Os pesquisadores atribuem este resultado ao fato de que para se obter uma 

cultura enxuta é necessária uma mudança de mentalidade e atitudes em todos os níveis 

hierárquicos, o que naturalmente tende a gerar resistências, pois, como exemplo, a cultura enxuta 

valoriza princípios que não são comuns em sistemas de produção em massa, tais como produzir 

apenas o necessário, aperfeiçoar continuamente o trabalho padronizado e coletar e analisar 

indicadores de processo, ao invés de apenas os indicadores de resultado. 

 

 

Figura 2.10 – Principais dificuldades para implantação da produção enxuta 

Fonte: Saurin et al. (2009) 

Em relação às práticas que as empresas já utilizam ou já utilizaram, observamos na Figura 

2.11, que o resultado se mostra consistente com a percepção de que as empresas já tem uma boa 

experiência acumulada com as práticas de produção mais tradicionais. A alta utilização da 

padronização do trabalho reflete o fato de que essa prática é requisito básico para garantir 

estabilidade no sistema produtivo, além de estar associada também a sistemas de produção em 

massa, visto que a ideia de padronização foi originalmente proposta e disseminada por Taylor. 
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Além disso, a padronização foi amplamente disseminada na indústria brasileira nas décadas de 

80 e 90 no âmbito dos programas de qualidade total. 

 

Figura 2.11 – Práticas mais tradicionais da produção enxuta 

Fonte: Saurin et al. (2009) 

 

Como as empresas priorizam as práticas da produção enxuta observa-se na pesquisa o 

destaque para produção puxada e padronização do trabalho respectivamente (Figura 2.12). Os 

autores defendem que a alta prioridade atribuída a essas práticas é positiva, pois já citava 

Womack & Jones (1998) que puxar a produção é um dos princípios fundamentais da produção 

enxuta, enquanto que o trabalho padronizado é base para a melhoria contínua. 
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Figura 2.12 – Priorização das práticas da produção enxuta 

Fonte: Saurin et al. (2009) 

 

Como perseguição da perfeição das atividades empresariais o trabalho publicado por 

Smadi (2009), propõe uma revisão da literatura sobre o tema e salienta que no mundo dos 

negócios o Kaizen deve ser perseguido por todos os envolvidos e considera um desperdício um 

dia de trabalho onde alguma rotina ou tarefa não foi melhorada de alguma forma. Destaca que o 

local de trabalho deve estar em contínua melhoria e associa que a gestão da qualidade total está 

enraizada como um elemento integrante da filosofia Kaizen. 

Smadi (2009) cita em seu trabalho como a literatura na área do Kaizen vem crescendo, e 

como seus benefícios vem sendo avaliados de forma qualitativa e quantitativa. 

Sobre ganhos com a implementação desta filosofia o autor cita trabalhos de: 

 Manos (2007) que indicou que o Kaizen traz benefícios qualitativos e quantitativos, 

incluindo redução de custos através da redução de estoques. 

 Neese (2007) atesta que Kaizen ajuda a manter a melhoria dos processos de trabalho e a 

implementar o modelo de produção enxuta. 

 Wilcox e Morton (2006) veem o programa como uma estratégia para reduzir o consumo 

de energia e resíduos, e ainda melhorar a produtividade com foco nas atividades do 

processo produtivo. 

 Gopalakrishnan (2006) relatou o uso da estratégia do Kaizen para melhorar a qualidade 

das comunicações técnicas no local de trabalho. 
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 Chan et al. (2005) atesta que as empresas estão motivadas a adotar o modelo Kaizen para 

melhorar a competitividade e lidar com o aumento da concorrência do mercado. 

 Elliff (2004) sustentou que pequenas melhorias executadas de forma contínua em uma 

cultura organizacional produzem mais benefícios do que programas de mudanças de curta 

duração. 

 

O trabalho de Smadi (2009) aborda ainda os princípios indicados por Imai (1990, 1997) 

para implementação da estratégia Kaizen, são estes: 

 Processos e resultados.  Citando o ciclos de melhoria como PDCA e de padronização 

como SDCA, sua importância e como se dá seu funcionamento. 

 Colocar a qualidade em primeiro lugar.  Neste dentro das dimensões qualidade, custo e 

entrega, salienta a importância da dimensão qualidade estar em primeiro lugar, sempre 

abordando a qualidade na ótica do cliente. 

 Dados concretos contra intuições e sentimentos. Medir resultados e obter dados para 

análise dos ganhos. 

 O processo seguinte é o cliente. A visão de cliente interno e o compromisso de 

atendimento as necessidades e expectativas do mesmo. 

 Gestão visual. Tornar o gerenciamento visual de forma a enxergar as anomalias para 

tratar no ato, ter os parâmetros de processo visuais e os objetivos a serem alcançados.  

 

Em seguida o autor fundamenta o sucesso da filosofia Kaizen citando exemplos de sucesso 

e ganhos com a sua implementação, como por exemplo: 

 Um estudo da Toyota Motor Europe , na República Checa , informou que Kaizen ajudou 

a Toyota a melhorar a sua rede de negócios de varejo em toda a Europa (CIFERRI, 

2007). 

 Monroe Autopeças, empresa líder de fabricação de peças automotiva brasileira, que 

introduzido o Kaizen em 1996, depois de anos de sofrimento problemas de concorrência, 

Teve resultados expressivos, como ganho de 30% de produtividade, redução de 25% do 

espaço necessário para produção (CHASE, 1998).  

 Estudo de caso realizado na Dieselco, empresa multinacional de motores a diesel, 

informou que, após a implementação da estratégia de Kaizen em 1990, a empresa fez 

melhorias reais, tais como redução de custos de £2 milhões em cerca de três anos 

(MALOCH , 1997).  
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 Sheridein (1997) examinou o impacto da estratégia de Kaizen em várias empresas norte 

americanas e descobriram que o modelo foi capaz de ajudar a aumentar a quota de 

mercado, reduzir o tempo de lançamento de novos produtos, redução de preços, e 

aumentar a diversidade de produtos de linha. 

    A filosofia Kaizen foi utilizada pela Boeing Commercial Airplane Company como uma 

estratégia para reduzir custos operacionais e melhorar a eficiência (MODARRESS et al., 

2005).
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3 PROPOSTA DE MODELO 

Esta seção detalha o modelo proposto para obtenção dos objetivos especificados no 

trabalho. Este é baseado nas praticas e nos conceitos da produção enxuta e foi adaptado do 

modelo de Narusawa & Shook (2009). As práticas deste sistema de produção têm como foco 

eliminação de desperdícios, gerando valor e proporcionando competitividade ao negócio. 

Para identificar onde estão estes desperdícios a fim de revelar quais os limitadores de 

produtividade da área. A metodologia proposta por este trabalho será a prática do Trabalho 

Padronizado. 

3.1 Escolha da área 

Nesta etapa deve-se identificar uma oportunidade de ganho, um gargalo produtivo, ou o 

não atendimento as expectativas do cliente. Desta forma facilitará o entendimento do objetivo do 

trabalho, a ser realizado pela equipe. Esta identificação poderá ser realizada através do uso dos 

indicadores de desempenho da área ou do negócio. 

Segundo Neumann (2013) um indicador de desempenho é um índice que permite orientar 

sobre manter, intervir ou abortar o rumo das ações, atividades empresariais ou processos. Medir 

o desempenho facilita a tomada de decisão para extinguir ou amenizar fatores negativos e 

implementar de forma mais consciente fatores positivos de modo a procurar uma produtividade 

adequada. 

3.2 Observação preliminar do local de trabalho 

É de fundamental importância para todos os envolvidos no projeto, inclusive o líder do 

projeto, o entendimento do funcionamento da área. Quais suas principais rotinas, função 

principal, abrangência da mesma, os clientes e stakeholders desta operação, bem como os 

procedimentos e as metas. 

3.3 Retrato da situação atual da área 

3.3.1 Identificação do Cliente 

Para atender as expectativas do cliente, se faz necessário identificar o mesmo e conhecer 

suas necessidades, como por exemplo, como se comporta sua demanda, quais os parâmetros de 

qualidade necessários ao seu processo e que particularidades do seu processo poderiam ser 
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melhoradas ou facilitadas através do incremento de qualidade do produto fornecido. Desta forma 

a função produção, ou a área em estudo estará se desenvolvendo de forma a impulsionar não 

somente sua produtividade, mas também o negócio da empresa como um todo. 

3.3.2 Levantamento dos tempos das atividades (inicial) 

Nesta etapa, se inicia o aprofundamento do conhecimento da área. Tem como principal 

importância mensurar a duração das atividades. Esta informação será a base para a construção do 

trabalho, onde irá compor todos os cálculos de eficiência, produtividade, tempos de ciclo, lead 

time, capacidade do processo, capacidade dos equipamentos e dispositivos, ocupação da mão de 

obra, necessidade de mão de obra e de recursos, perdas, potencial de ganhos e servirá de base 

comparativa para mensurar os ganhos após conclusão do trabalho. 

A medição (tomada dos tempos) deve ser realizada através da cronometragem de cada 

atividade por um observador externo. Neste momento não deve ser levado em consideração a 

sequência das atividades nem a interdependência das mesmas. 

Segundo Narusawa & Shook (2009), para esta medição deverão ser respeitadas as 

seguintes premissas: 

 Medição dos tempos reais de cada atividade. 

 O observador externo deve posicionar-se de modo o ver os movimentos das mãos do 

operador. 

 Medição separada de cada elemento do trabalho pra confecção de um componente. 

 Medir vários ciclos de tempo para cada elemento do trabalho. 

 A observação deverá ser realizada a partir do trabalho de um operador devidamente 

qualificado para a tarefa. 

 Separar tempo do operador e tempo da máquina. 

3.3.3 Folha de estudo de processo (inicial) 

Para iniciar o mapeamento do processo, se faz necessário estudar o mesmo, primeiramente 

observando os elementos de trabalhos necessários para produção de um componente. Com isto 

realizar o levantamento de todas as atividades da área para assim identificar e eliminar os 

desperdícios. 

Com este levantamento junto a tomada dos tempos das atividades, será criado uma “Folha 

de estudo de Processo” (Anexo 01). 
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A mediana dos tempos medidos será o valor de referência para os cálculos futuros. A 

mediana é definida como o valor que ocupa a posição central em um conjunto de dados 

ordenados. Consequentemente, ela tem a propriedade de dividir um conjunto de observações em 

duas partes iguais quanto ao número de seus elementos. O número de dados que são menores ou 

iguais à mediana é o mesmo que o número de dados que são maiores ou iguais a mesma. Dessa 

maneira, afirmamos que 50% das observações que compõem um conjunto qualquer de dados 

estatísticos são menores ou iguais à observação correspondente à sua mediana, e, 

consequentemente os 50% restantes, são observações maiores ou iguais a essa medida. 

Relativamente à média, a mediana tem a vantagem de não ser influenciada por valores extremos, 

visto que esta é uma medida essencialmente vinculada à posição que ocupa no conjunto 

ordenado. Assim, se algum valor for demasiado grande ou pequeno (valores extremos) este não 

afetará o cálculo da mediana. 

3.3.4 Gráfico de balanceamento dos operadores (inicial) 

O passo seguinte do trabalho é entender a ocupação de cada operador da linha de produção, 

desta vez associando as respectivas atividades de cada operador , de forma a compor o tempo 

necessário para a fabricação de um componente (polo). A importância desta etapa do modelo se 

dá para o entendimento de como está a utilização do tempo de cada operador frente à 

necessidade de fabricação e atendimento ao tempo Takt. 

Traçando o Gráfico de Balanceamento dos Operadores (GBO) (Anexo 04), este 

levantamento será posto de forma visual e irá mostrar como está à ocupação de cada operador 

frente às atividades que precisam ser desenvolvidas por cada um dos mesmos. 

3.3.5 Diagrama de spaguetti (inicial) 

O trabalho continua com a observação da movimentação dos operadores dentro da linha de 

produção. Esta etapa do processo vai impactar diretamente no desperdício por transporte. Shingo 

(2008) comenta que o transporte ou a movimentação dos materiais e das pessoas, é um custo que 

não agrega valor ao produto, e que melhorias reais de transporte eliminam a função de transporte 

tanto quanto possível. Comenta também que a meta é aumentar a eficiência operacional através 

do aprimoramento do Layout do processo. 

A fotografia de como os operários se movimentam dentro da linha de produção será 

retratada num diagrama, conhecido por Diagrama de Spaguetti. Este é uma ferramenta muito 

simples, que, basicamente auxilia na definição de um layout industrial ou administrativo. 
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A Sociedade Americana pela Qualidade (ASQ) define este diagrama como uma ferramenta 

que analisa de forma gráfica os desperdícios provenientes da circulação, da distância percorrida, 

do trajeto realizado por um operador, por um produto ou até por um sistema de alimentação das 

linhas de produção, entre outras aplicações. É uma ferramenta para ajudar a estabelecer o layout 

ideal a partir das observações das distâncias percorridas na realização de uma determinada 

atividade, sem requerer etapas sequenciais do processo, procurando destacar perdas por 

movimentação e é construído em torno de layouts de uma área de trabalho específica (ASQ, 

2011). 

Através deste é possível identificar algumas das fontes de problemas e onde ocorre perda 

de tempo em alguma atividade. O Diagrama também ajuda a decidir sobre os próximos passos a 

tomar, como por exemplo, alterações no layout do departamento para melhorar a eficiência dos 

fluxos. 

Numa operação produtiva, as decisões sobre a alocação de equipamentos, máquinas e 

pessoal para as operações, estão atreladas ao arranjo físico, também denominado de layout. Da 

mesma forma, o layout induz à aparência da operação, assim como, a maneira como os recursos 

transformados, insumos, informação e clientes, seguem pela operação. Alterações na disposição 

de um equipamento, de um dispositivo, ou até mesmo das ferramentas, procedimentos e 

documentações, numa indústria, pode atingir o fluxo da operação, alterando substancialmente os 

custos e a eficácia do processo. A importância do layout está ligada aos padrões de fluxos na 

produção, uma vez que o seu erro, ou má concepção, poderá formar fluxos muito longos, filas de 

clientes, extensos tempos de processo, inflexibilidade em operações, imprevisibilidade em fluxos 

e elevação de custos (SLACK et al., 2009).  

Em suas pesquisas, Silva (2009) encontra registro que aponta para o primeiro modelo de 

planejamento de layout, ter sido desenvolvido por Richard Muther, que lançou o Sistema SLP 

(Systematic Layout Planning), considerando como foco principal, a otimização do fluxo de 

materiais. O pesquisador cita razões de ordem prática, que justificam a importância das decisões 

sobre layouts: 

 Comumente o layout apresenta-se como uma atividade difícil e de grande duração, face 

às dimensões dos recursos de transformação a serem movimentados. 

 Um novo ordenamento de um layout já definido, pode afetar seu funcionamento, 

transmitindo insatisfação ao cliente ou perdas na produção. 

De acordo com Black (1998), as “mudanças significativas estão ocorrendo no projeto de 

sistemas de manufatura, motivadas pelas seguintes tendências”: 
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 O acréscimo da variedade e da quantidade de produtos continuará impondo um declínio 

nos tamanhos dos lotes, de acordo com o aumento das variedades. 

 Aumentarão as solicitações por mais exatidão e consequente melhoria da qualidade na 

produção. 

 O incremento da variedade de materiais, emprego de materiais complexos, com diversas 

propriedades, conduzirão a uma maior diversificação dos processos produtivos. 

 Os requisitos de confiabilidade do produto serão elevados, pelo aumento das ações de 

responsabilidades impostas. 

 A engenharia simultânea reduzirá o tempo, entre a elaboração do projeto e a fabricação 

do respectivo produto. 

 Produtos globais abastecerão mercados globais. 

O desempenho dos sistemas de produção conserva estreita relação com o layout das 

instalações. As fábricas consideradas como classe mundial, acompanham o grande esforço para 

desenvolver layouts, projetados para atingir as prioridades competitivas para os diversos 

produtos, segundo seus planos de negócios. Cabe à manufatura, armazenagem, operações de 

serviços e escritórios, o compartilhamento com os objetivos do layout. Em destaque entre eles, a 

provisão para a capacidade de produção, baixos custos de manuseio de materiais, provisão para 

as necessidades humanas e de segurança do trabalho, redução do investimento de capital e custos 

de produção. Tais fabricantes de classe mundial buscam a flexibilidade em seus layouts visando 

permitir-lhes mudanças de volume de produção, bem como, para outros modelos de produtos. 

Adotam layouts compactos, com maior espaço para a produção e menor espaço para os estoques 

(GAITHER; FRAZIER, 2005). 

Gaither & Frazier (2005) destacam uma visão dos objetivos dos layouts modernos, para as 

operações de manufatura, armazenamento, serviços e escritórios. 

 Atingir os objetivos com o menor investimento de capital.  

 Fornecer suficiente capacidade de produção. 

 Permitir elevada utilização e produtividade da mão de obra, das máquinas e do espaço. 

 Reduzir o custo de manutenção de materiais. 

 Adequar-se a restrições do lugar e do prédio. 

 Garantir espaço para as máquinas de produção. 

 Garantir espaço para banheiros e outros cuidados pessoais dos empregados. 

 Fornecer flexibilidade de volume e produto. 

 Garantir segurança e saúde para os empregados. 



Capítulo 3                                                                                                                        Proposta de Modelo  

40 

 

 Permitir facilidade de supervisão e manutenção. 

Para realização do estudo de layout e elaboração do Diagrama de Spaguetti a Sociedade 

Americana pela Qualidade (2011) propõe respeitar a seguinte sequencia de atividades e 

premissas (ASQ, 2011): 

1 Decidir o que será observado, se será o fluxo do produto, dos operadores, dos 

alimentadores, entre outros. 

2 Desenhar o Layout atual, em detalhes, e em seguida, traçar linhas no diagrama que 

representarão a movimentação de cada operador para confecção de um componente 

completo, não se deve traçar uma linha para cada rota e sim uma linha para cada “viagem” 

efetuada pelo operador. 

3 Utilizar cores diferentes para identificar a movimentação dos diferentes operadores e 

produtos. 

4 Após traçar as linhas, através da análise das mesmas se pode identificar os operadores que 

estão efetuando movimentação desnecessária, seja por mau arranjo do Layout, seja por falta 

de padronização das atividades. 

5 A observação deverá ser realizada a partir do trabalho de um operador devidamente 

treinado e qualificado para realizar a operação ou atividade. Atenção aos problemas 

potenciais, como longas rotas, rotas confusas, movimentos de costas ou de ré, travessias ou 

encontro entre rotas. Os resultados desses problemas podem ser acidentes, perda de 

produto, perda de tempo, entre outros.  

3.3.6 Quadro de capacidade do processo (inicial) 

Após conhecer a rotina dos operadores da linha, se faz necessário estudar a capacidade dos 

equipamentos e dispositivos disponíveis para a realização do trabalho. 

Com o levantamento dos tempos para execução dos trabalhos efetuados por cada 

equipamento ou dispositivo, se deve traçar o Quadro de Capacidade do Processo (Anexo 02). 

Neste quadro cada equipamento ou dispositivo necessário é estudado de forma individual, o 

objetivo deste estudo é saber exatamente qual o volume de produção que seria possível alcançar 

com a utilização destes equipamentos e dispositivos com 100% de eficiência operacional e 

identificar a necessidade de adequação dos mesmos, necessidade de compra ou investimento 

para que o processo produtivo não fique limitado. O parâmetro de comparação, como já 

mencionado, sempre será atender necessidade do cliente. 
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3.4 Retrato da situação atual para elaboração de melhorias 

Após elaboração das etapas anteriores, toda a documentação gerada irá revelar a situação 

atual da área. Este registro é de fundamental importância para o projeto, pois servirá de 

parâmetro para mensurar os ganhos após sua conclusão. 

3.4.1 Reunião e envolvimento do corpo operacional da área 

Neste momento do projeto é realizada uma reunião com os envolvidos no processo 

produtivo da área em estudo, supervisores, coordenadores, operadores, técnicos, engenheiros, 

gerentes, enfim, todos os responsáveis pelo andamento das atividades da área. Nesta reunião a 

situação atual da área deverá é exposta com o objetivo de quebrar paradigmas. Em geral os 

envolvidos com as atividades acabam não conseguindo enxergar as perdas do processo, a rotina 

do dia a dia promove uma aceitação das condições atuais de operação e execução dos trabalhos, 

no momento em que estes paradigmas são quebrados, além de despertar o interesse dos 

envolvidos pelo projeto, motiva a mudar a forma de pensar sobre as atividades e sobre a rotina 

do dia a dia. 

3.4.2 Propostas de melhorias 

Os envolvidos no processo produtivo, principalmente os executores das atividades, são os 

maiores conhecedores da área, e por isto são os mais indicados para propor as mais diversas 

soluções ou melhorias com foco nos desperdícios encontrados na situação atual exposta. 

Para esta etapa, pode ser usada qualquer dinâmica de grupo para solução de problemas, 

como por exemplo, Brainstorming , FMEA, HAZOPS, MASP, PDCA rápido, entre outros. 

3.4.3 Implantação das melhorias 

Após elencar as melhorias, e avaliar a viabilidade das mesmas, implementar. O foco desta 

etapa do projeto é mudar a forma de trabalhar. Recomenda-se iniciar pelas melhorias que 

provocam mais impacto as perdas, pois, poderão facilmente ser percebidas pelos envolvidos no 

processo, fator que motiva a equipe. 

3.5 Verificação dos resultados obtidos 

O resultado do trabalho será exposto nesta etapa, e por isto sua importância. A justificativa 

dos esforços se dará pela contabilização dos ganhos aqui quantificados. O parâmetro de 
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comparação será o retrato da situação atual da área, levantamento que foi realizado no terceiro 

item do modelo. 

3.5.1 Levantamento dos tempos das atividades (atual) 

O foco desta etapa é quantificar o efeito das melhorias com foco em redução de tempos de 

processo. Tem como principal importância mensurar a duração das atividades, onde irá compor 

os novos cálculos de eficiência, produtividade, tempos de ciclo, lead time, capacidade do 

processo, capacidade dos equipamentos e dispositivos, ocupação da mão de obra, necessidade de 

mão de obra e de recursos. 

A medição (tomada dos tempos) deve ser realizada da mesma forma como foi na “tomada 

dos tempos das atividades (inicial)”, item 3.3.2 do modelo. Nesta etapa é muito importante medir 

todas as atividades, e não só as atividades que sofreram alguma melhoria, pois, as que não 

sofreram melhorias podem ter sido afetadas de forma positiva ou negativa pelas modificações no 

processo. Esta medição irá expor estes desvios, que não foram previstos no início do trabalho, 

neste caso uma nova avaliação deverá ser realizada, e a decisão sobre manter ou não a 

modificação do processo deverá ser tomada de acordo com o impacto total do processo, ou seja, 

qual processo trás maior retorno, ou qual processo trás menor perda. 

3.5.2 Folha de estudo de processo (atual) 

Com a realização de um novo levantamento dos tempos de processo, deve-se construir uma 

nova Folha de estudo de processo (Anexo 01), que neste momento chamaremos de Folha de 

estudo de processo atual. Esta folha é de fundamental importância para se traçar um novo gráfico 

de balanceamento dos operadores (Anexo 04). 

3.5.3 Gráfico de balanceamento dos operadores (atual) 

Neste momento não mais se dará o entendimento da ocupação dos operadores na linha de 

produção como foi feito no item 3.3.4 do modelo, “Realização do gráfico de balanceamento dos 

operadores (inicial)”, agora as atividades serão compostas e divididas de forma a atender o 

tempo Takt, dimensionando a quantidade de operadores necessária para o atendimento do mesmo 

e distribuindo de maneira uniforme as atividades pelos operadores. 

Aqui deve ser considerada folga, para que a mesma absorva tempos de fadiga, 

necessidades físicas e fisiológicas, erros operacional, entre outras. 
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Após traçar o Gráfico de Balanceamento dos Operadores (atual) (GBO), este levantamento 

será posto de forma visual e irá mostrar como ficará a nova ocupação de cada operador frente às 

atividades que precisam ser desenvolvidas por cada um dos mesmos. 

3.5.4 Diagrama de spaguetti (atual) 

Após implementação das melhorias, traçar um novo diagrama de spaguetti, revelará quanto 

efetivo foi o impacto das mesmas em relação ao arranjo físico da linha. A comparação do 

diagrama atual com o inicial vai expor os ganhos de: 

• Eficiências na área/layout de Fábrica. 

• Redução no manuseio de materiais. 

• Melhoria da comunicação. 

• Melhor alocação de recursos. 

• Melhorias de segurança. 

• Redução na movimentação dos operadores (desperdício por transporte). 

(GAITHER; FRAZIER, 2005) 

3.5.5 Quadro de capacidade do processo (atual) 

O objetivo deste novo quadro (Anexo 02) será saber qual o impacto causado pelas 

melhorias diante do volume de produção que será possível alcançar com a utilização dos 

equipamentos e dispositivos, levando em consideração uma eficiência operacional de 100%, e 

identificar se neste momento as melhorias aplicadas trouxeram os equipamentos e dispositivos 

para uma capacidade produtiva suficiente ao atendimento da necessidade do cliente. 

3.6 Padronização de nova forma de trabalho 

Provado que após as modificações realizadas no processo, este agora atende as 

necessidades do cliente, se faz necessário padronizar a nova forma de trabalho. Cita Liker (2005) 

que os padrões de trabalho devem ser desenvolvidos em conjunto com os envolvidos na 

execução do próprio trabalho, e Mann (2005) reforça que na visão enxuta, todos os integrantes 

do negócio devem ter seus trabalhos padronizados, inclusive a liderança do negócio, que por sua 

vês deve ter maiores graus de liberdade em função da natureza de suas responsabilidades e 

atividades.  
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3.6.1 Tabela de combinação de trabalho padronizado 

Esta ferramenta tem fundamental importância na metodologia do Trabalho Padronizado, 

pois é o parâmetro para a execução das atividades de cada operador, de forma visual, os mesmos 

saberão qual trabalho deverá ser realizado, em que momento e em quanto tempo. Esta tabela é a 

nova rotina de trabalho e serve como referência para o cumprimento dos trabalhos dentro do 

tempo necessário a atender o cliente (Anexo 03). 

Neste documento não será previsto ineficiência de execução dos trabalhos (paradas, fadiga, 

banheiro, etc...), porém como foi traçado a partir do conjunto de atividades definidas pelo 

Gráfico de balanceamento dos Operadores, para cada operador, já está incluída esta folga. Esta 

prática funciona como um “pulmão” para absorver quaisquer desvios que o processo possa sofrer 

sem que interrompa o fornecimento dos componentes ao posto de trabalho seguinte. 

3.6.2 Treinamento dos operadores 

Agora o projeto já é uma nova forma de trabalho e precisa ser a rotina de cada operador. 

Para isto os mesmos deverão ser treinados, no próprio local de trabalho, na nova forma de 

trabalho. O treinamento não deverá ser somente em como deve-se trabalhar a partir do momento 

do treinamento, mas, também na interpretação dos gráficos e documentos gerados pelo projeto. 

Isto auxilia no entendimento da nova rotina de trabalho e facilita a implementação das ações. 
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4 ESTUDO DE CASO 

Este capítulo apresenta o estudo de caso realizado com o objetivo de aplicar o modelo 

proposto em uma área piloto para análise de sua eficácia e propor melhorias ao processo 

produtivo em busca de redução de perdas e aumento de produtividade. 

4.1. Escolha da área piloto 

A gestão dos resultados das linhas de produção da indústria em questão é realizada através 

de indicadores de desempenho, são estes: 

 Volume produzido – Este indicador é obtido através da média de componentes fabricados 

por turno de produção. 

 Eficiência operacional – Este indicador está diretamente ligado ao custo de operação, 

relaciona os recursos aplicados e os resultados obtidos. Para a linha em estudo, só se é 

levado em consideração o custo com mão de obra aplicada. 

 Retrabalho – Indicador ligado a perdas de produção, na linha em questão é medida a 

quantidade de imãs danificados em relação a quantidade de imãs total para a fabricação 

de um set de componentes ou seja cem polos. 

 Taxa de frequência de acidentes – Mede quantidade de acidentes na área por mão de obra 

disponível em horas. 

 Absenteísmo – Indicador de moral que quantifica ausências de pessoal. 

Por apresentar baixos resultados em dois indicadores (volume produzido e retrabalho), a 

área escolhida para realização do projeto foi uma linha de fabricação de polos magnéticos. Estes 

polos são componentes que compõem um gerador eólico com capacidade de geração de dois 

Megawatt/hora.  

4.2 Observação preliminar do local de trabalho 

Para entender o processo produtivo da linha escolhida como piloto, se faz necessária uma 

breve explanação do que é um gerador elétrico. 

Gerador elétrico é um equipamento eletromecânico que converte energia mecânica em 

energia elétrica e é composto por duas grandes partes, o estator ou induzido que é um núcleo 

composto por bobinas que são excitadas magneticamente e com isso geram uma tensão, e o rotor 

ou indutor, parte do equipamento responsável pela geração do campo eletromagnético que será 
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responsável pela excitação das bobinas.O rotor é composto por polos alternados que ao passarem 

a frente das bobinas provocará a excitação das mesmas e consequentemente a geração de energia 

elétrica. 

Os rotores precisam de uma força mecânica para exercer o movimento de rotação frente ao 

núcleo estatórico. Esta força mecânica poderá ser realizada por meio do uso de água (geradores 

hidrelétricos), vento (geradores eólicos), através de motores a combustão (grupos geradores 

diesel), entre outros. 

Um rotor pode ser composto por polos induzidos, ou seja, bobinas que ao permearem 

corrente elétrica geram um campo eletro magnético, ou por polos permanentes, formados por 

imãs (peças em aço magnetizadas) que por sua vez são montados em uma sequencia respeitando 

a mesma polaridade. 

Na linha de produção em estudo são fabricados polos permanentes (Figura 4.1). Estes 

polos posteriormente são inseridos em uma estrutura metálica que se tornará um rotor para 

geradores eólicos, cuja finalidade é de criar o campo magnético necessário para a geração de 

energia elétrica. 

Um polo permanente é composto por: 

 Imã Permanente (10 unid.) 

 Colisa de aço carbono (1 unid.) 

 Cobertura em aço inox (1 unid.) 

 Itens de fixação (parafusos e arruelas – 8 conjuntos) 

 Adesivo estrutural para fixação do imã 

 Adesivo estrutural para fixação da cobertura do polo 
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Figura 4.1 –Polo magnético 

Fonte: Fotografado pelo autor (2013) 

 

A linha de produção em questão trabalha num regime de três turnos diários, com sete horas 

de operação, durante seis dias por semana e é composta de quatro postos de trabalho em série, 

com atividades realizadas por seis funcionários. A Figura 4.2 representa a área onde são 

fabricados os polos magnéticos. 

 

 

Figura 4.2 – Foto da linha de fabricação de polos magnéticos 

Fonte: Fotografado pelo autor (2013) 
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A fabricação de cada polo respeita a sequência de processo a seguir: 

 

 

 

Figura 4.3 – Processo de fabricação de polos magnéticos 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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Para garantir a qualidade dos polos confeccionados, ou seja, o atendimento as 

especificações de projeto do componente, o processo de fabricação precisa respeitar alguns 

tempos de cura de adesivos e tinta, são estes: 

 Cura do adesivo da colagem do imã na colisa – 3 min. 

 Cura da pintura da colisa – 60 min. 

 Cura do adesivo da cobertura – 120 min. 

4.3 Retrato da situação atual da área 

4.3.1 Identificação do Cliente 

A linha de fabricação de polos magnéticos tem como principal cliente a linha de fabricação 

de rotores para geradores eólicos, e para atender a demanda de seu cliente, se faz necessário 

cumprir um tempo de fabricação de um polo de trinta e sete minutos e quarenta e oito segundos 

(37,8 min.). 

Os resultados apresentados por esta área não eram satisfatórios, pois apresentava um baixo 

volume de produção e não atendia a necessidade do seu cliente. O acompanhamento da produção 

da área apontava um volume real produzido de 7,9 peças por turno, onde a necessidade da linha 

de fabricação de rotores era de 11,12 peças por turno. Além deste, a linha de fabricação de polos 

apresentava uma perda de material (imãs) em torno de 4% quando a meta era de 1,5%, isto 

representava um custo adicional (perda) de R$ 8160,00 acima do esperado por cada máquina 

produzida. 

4.3.2 Levantamento dos tempos das atividades (inicial) 

Para realização da tomada dos tempos das atividades primeiramente foi consultado a 

“Instrução de trabalho da área”, este documento é elaborado pela área de engenharia de 

processos e tem como finalidade estabelecer como, quais e em que sequência as atividades 

deverão ser realizadas, respeitando parâmetros especificados por engenharia, para assegurar que 

os componentes fabricados atendam as especificações de engenharia do projeto e do produto. O 

levantamento das atividades realizadas nesta área se deu através deste documento. 

Em seguida foi eleito um grupo de operadores, indicados pela supervisão de produção, 

para execução do trabalho. Este grupo de operadores foi composto por operadores devidamente 

qualificados para execução das atividades como indica Narusawa e Shook (2009). Outro ponto 
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importante para eleição desta equipe é o grau de motivação destes operadores, pois, a partir deste 

ponto serão integrantes do projeto e participarão de todas as etapas do mesmo. 

Quatro analistas foram eleitos para tomada dos tempos das atividades, estes foram 

devidamente treinados para realização do trabalho e acompanharam o funcionamento da linha 

por um período de cinco dias, cada um destes analistas ficou responsável pela medição dos 

tempos das atividades de um posto de trabalho. Foram medidas dez amostras de cada operação, 

salvo operações de tempo de máquina, pois não variam e tempos de cura de adesivo e pintura, 

pois são estabelecidos por engenharia. 

As maiores dificuldades encontradas pelo grupo que cronometrou o tempo das atividades 

foi conseguir que a presença na área não afetasse o comportamento dos operadores, fato que 

poderia influenciar de forma positiva ou negativa a realização das atividades dentro de um tempo 

realista. A forma encontrada pelos analistas para minimizar o impacto desta dificuldade, foi, 

antes de iniciar o trabalho de medição, informar e envolver os operadores da área, explicando a 

importância do trabalho e os possíveis ganhos que os mesmos iriam ter ao final do projeto. 

4.3.3 Folha de estudo de processo (inicial) 

Com o levantamento dos tempos concluído, se realizou o preenchimento da “Folha de 

estudo de Processo” (Tabela 4.1). Como estabelecido no modelo, o valor de referência para o 

tempo necessário a realização de cada atividade, foi a mediana dos tempos cronometrados. 

Para verificar se a referência adotada (mediana dos tempos) apresentava um valor dentro 

da realidade de como se comporta a linha, foi calculado o desvio padrão dos tempos referentes a 

cada atividade e o resultado foi satisfatório com uma variação média de 8,5%. 
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Tabela 4.1 – Folha de estudo de processo 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

4.3.4 Gráfico de balanceamento dos operadores (inicial) 

Para realização do “gráfico de balanceamento dos operadores”, foi computada a soma do 

tempo das atividades executadas por cada operador para a confecção de um componente, e este 

somatório do tempo foi representado no gráfico por uma barra. No mesmo gráfico foi traçado o 

Takt Time necessário para atendimento ao volume de produção solicitado no projeto que é de 

trinta e sete minutos e quarenta e oito segundos. Após conclusão do gráfico é possível 

compreender como estava a divisão do trabalho entre os operadores da linha. 
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Figura 4.4 – Gráfico de balanceamento de operadores 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

Nota-se na Figura 4.4 que dois dos operadores realizam uma série de atividades com 

somatório do tempo superior ao tempo necessário estabelecido pelo cliente interno. Em 

contrapartida os demais operadores da linha, apresentam ociosidade frente à composição das 

suas atividades. Fato que não é percebido durante o funcionamento da linha de produção, devido 

a desorganização da divisão das tarefas e a baixa eficiência apresentada pelos operadores na 

realização das suas respectivas atividades. 

Takt Time 
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4.3.5 Diagrama de spaguetti (inicial) 

Para a montagem do diagrama de spaguetti foi usada a mesma equipe eleita para a tomada 

dos tempos. Cada analista ficou responsável pela observação da movimentação de um posto de 

trabalho. O movimento traçado pelos operadores foi esboçado em cores diferentes e 

posteriormente compilado no diagrama apresentado na Figura 4.5. 

 

 

Figura 4.5 –Diagrama de spaguetti fabricação de polos 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

A partir deste trabalho se foi possível verificar que os operadores percorriam um total de 

82 metros para realizar a fabricação de um componente, isto representa uma média de 13,7 

metros percorridos por cada operador. Foi verificado também que os operadores realizavam rotas 

coincidentes e em algumas destas rotas estes funcionários passavam perto de imãs portando 

material magnético, o que representa risco a segurança dos mesmos. 
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4.3.6 Quadro de capacidade do processo (inicial) 

A conclusão do retrato da situação atual da área se dá através da criação do quadro de 

capacidade do processo. Neste quadro foram computadas as máquinas e os dispositivos aplicados 

no processo, a quantidade disponível de cada um destes, o tempo manual necessário para 

confecção de um componente, o tempo automático necessário para confecção de um 

componente, o tempo de troca de cada componente e o tempo disponível por turno de trabalho. 

 

Tabela 4.2 – Quadro de capacidade do processo 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

 

Após conclusão do quadro (Tabela 4.2) se observa que um dos equipamentos (Maquina de 

colar imãs) não atende a necessidade de produção, ou seja, só tem capacidade produtiva de 8,91 

peças/turno, onde a necessidade é de 11,12 peças/turno, já os outros dispositivos para montagem 

das coberturas de inox e para fixação das coberturas tem capacidade de produção de 37,75 e 

27,18 peças respectivamente. 

A produção real da linha era de 7,9 peças por turno, o que indicava que máquina de colar 

imãs não estava sendo utilizado ao máximo de sua capacidade, e estava trabalhando com uma 

eficiência de 88,64%. 

4.4 Retrato da situação atual para elaboração de melhorias 

4.4.1 Reunião e envolvimento do corpo operacional da área 

Todo o material coletado a partir da situação atual foi compilado e elaborado uma 

apresentação. Este cenário de como a linha está em relação a seus resultados, é exposto aos 

integrantes da equipe e aos demais envolvidos na área, inclusive os clientes, fornecedores e as 

áreas de apoio. A finalidade será de nivelar o conhecimento e enfatizar a importância do projeto. 
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4.4.2 Propostas de melhorias 

Logo em seguida a apresentação da área, foi formado um grupo multidisciplinar, com 

membros da área em estudo, fornecedores, clientes e áreas de apoio como gestão de materiais, 

manutenção e suprimentos. Neste grupo os conhecimentos sobre a rotina se completam, e esta 

diversidade de funções fazem as áreas interagirem em busca de resultado. A avaliação do que 

poderia ser realizado para melhorar a área se deu com uma dinâmica de grupo para solução de 

problemas chamada de Brainstorming, que foi conduzida pelo líder do projeto. 

Nesta dinâmica, ideias para melhorias no processo foram citadas pelos participantes, as 

ideias foram dadas sem que recebessem crítica e sem que fossem avaliadas de forma intensa, o 

idealizados apenas expunha a ideia e deliberava sobre como implementar e qual o retorno 

esperava obter da mesma. Todas as ideias expostas foram consideradas nesta faze preliminar da 

dinâmica. Na segunda etapa da dinâmica as ideias foram criticadas e somente as que teriam 

viabilidade para implementação foram realmente consideradas para o andamento do projeto.  

4.4.3 Implantação das melhorias 

No total foram implantadas 15 melhorias no processo (tabela 4.3), estas atuaram 

diretamente nos desperdícios indicados por Ohno (1988), 7 destas melhorias atuam diretamente 

nas atividades limitadoras de capacidade produtiva, o restante das melhorias foram implantadas a 

fim de reduzir o tempo das atividades com foco na disponibilização da mão de obra. 
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Tabela 4.3 – Relação das melhorias implantadas no processo 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

4.5 Verificação dos resultados obtidos 

Nesta etapa do trabalho se revela a nova realidade da linha de produção após 

implementação das melhorias de processo. Esta nova realidade é obtida através de um novo 

levantamento dos dados do processo. 

4.5.1 Levantamento dos tempos das atividades (atual) 

Nesta nova etapa de levantamento dos tempos das atividades, os grupos de operadores, já 

envolvidos no projeto, retomaram como executores do trabalho. Um ponto importante deste 
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novo levantamento dos tempos ser realizado a partir da observação do trabalho destes operadores 

se dá pelo fato de já conhecerem as melhorias que foram aplicadas no processo produtivo.  

Os analistas eleitos para o levantamento inicial do tempo das atividades retornam para a 

nova medição dos tempos e como realizado anteriormente na etapa 4.3.2 do projeto, foram 

medidas dez amostras de cada operação, salvo operações de tempo de máquina, pois não variam 

e tempos de cura de adesivo e pintura, pois são estabelecidos por engenharia. 

4.5.2 Folha de estudo de processo (atual) 

Com o novo levantamento dos tempos das atividades do processo, foi elaborada uma nova 

Folha de estudo de processo (tabela 4.4), que neste momento chamamos de Folha de estudo de 

processo atual. Nota-se que em todas as atividades onde foi realizada uma melhoria, houve uma 

redução de tempo de processo (duração da atividade) relevante, a redução média foi de 37% o 

que corresponde a 40,7 minutos aplicados em mão de obra por componente fabricado. 
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Tabela 4.4 – Folha de estudo de processo atual 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

 

Nesta nova folha, como particularidade, observa-se o acréscimo de duas atividades novas 

que visam redução de tempo de cura dos adesivos e minimizar retrabalhos provenientes da 

soltura de imãs das colisas após montagem do polo. 

Como comentado no item 4.3.1 a área apresentava uma perda de material (imãs) em torno 

de 4%, onde a meta estabelecida para a linha era de 1,5%, com as novas atividades incorporadas 

ao processo de fabricação dos polos (lixamento e limpeza dos imãs), a perda de material passou a 

ser de 0,9% (amostra preliminar após confecção de 300 polos), o que representa uma redução de 

R$ 9.792,00 ao custo de fabricação de cada rotor, o que por sua vez representa uma potencial 

redução de custo de R$ 78.336,00 por mês se considerando uma produção de dois rotores por 

semana. 
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4.5.3 Gráfico de balanceamento dos operadores (atual) 

Com o levantamento dos tempos atuais das atividades após implementação das melhorias, 

o Gráfico atual de balanceamento dos operadores é idealizado, neste momento, não mais levando 

em consideração como é a ocupação de cada operador da linha em relação às atividades 

executadas pelos mesmos, mas, desta vez as atividades serão distribuídas para uma mão de obra 

necessária, assim, minimizando a ociosidade e maximizando a utilização da mão de obra da 

linha. 

Na Figura 4.6, percebe-se ganhos em relação a ocupação do tempo dos operadores frente a 

necessidade de tempo para realização das atividades, com a exceção do operador 01, que tem 

menor ocupação, este será usado para absorver possíveis problemas na linha de produção, 

trabalhando como um pulmão, a fim de entregar o produto conforme a demanda planejada. 

Diferente do gráfico de Balanceamento dos operadores traçado na etapa inicial do projeto, a real 

necessidade de mão de obra para a realização do trabalho é de quatro operadores, e não mais os 

seis que integravam a área, observa-se também que com esta divisão é possível a realização das 

atividades frente ao Takt Time necessário para atendimento ao volume de produção demandado 

pelo cliente que é de trinta e sete minutos e quarenta e oito segundos. 
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Figura 4.6 – Gráfico atual de balanceamento de operadores 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

4.5.4 Diagrama de spaguetti (atual) 

Dentre as melhorias sugeridas, um novo Layout para a área produtiva foi traçado através 

da observação do diagrama de spaguetti realizado anteriormente (item 4.3.5). 

Para traçar este novo arranjo se fez necessário seguir as seguintes premissas: 

 Envolvimento dos operadores da área no estudo, mostrando onde estão os desperdícios. 

 Debater cada atividade necessária ao processo, registrando as ideias dos operadores para 

um melhor fluxo destas atividades. 

Takt Time 
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 Em conjunto com a equipe operacional adicionar ao arranjo da área as necessidades de 

dispositivos, ferramentas e material de apoio. 

 Traçar novo arranjo. 

Após o rearranjo da área, os analistas envolvidos na criação do primeiro diagrama 

realizaram uma nova observação da movimentação dos operadores dentro de seus postos de 

trabalho. Esta observação resultou em um novo diagrama de spaguetti (Figura 4.7). 

 

 

Figura 4.7 – Diagrama de spaguetti fabricação de polos atual 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

Esta nova proposta de layout da linha de produção apresentou uma ganho em relação a 

distância total percorrida dos operadores para confecção de um componente, que passou a ser de 

66 metros frente aos 82 metros necessários no layout anterior. Já em relação à distância média 

percorrida por cada operador passou a ser de 16,5 metros, contra a média de 13,7 metros 
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encontrada anteriormente, porém, o número de operadores necessários à operação foi reduzido a 

66%, enquanto a distância média percorrida aumentou apenas 20%, o que representa ganho. 

Avaliando o quesito segurança, neste novo layout, minimiza as rotas coincidentes 

realizadas pelos operadores, e na única rota coincidente ainda restante apenas um operador 

manipula imãs e movimenta peças magnéticas, atividades que não ocorrem ao mesmo tempo, 

eliminando assim os riscos encontrados no layout anterior. 

4.5.5 Quadro de capacidade do processo (atual) 

A redução dos tempos de processo proveniente da implantação das melhorias, não só 

reduziu a necessidade de mão de obra, como também influenciou a capacidade produtiva dos 

equipamentos e dispositivos necessários a confecção do produto. A verificação dos impactos 

causados por estas melhorias diante da capacidade de produção foi feita através da elaboração de 

um quadro atual da capacidade de processo (Tabela 4.5). 

 

Tabela 4.5 – Quadro de capacidade do processo atual 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

 

Após elaboração do novo quadro percebe-se que todos os equipamentos e dispositivos 

necessários para a fabricação do componente foram impactados positivamente em relação a 

capacidade de produção. Os dispositivos de fixação das coberturas receberam um incremento de 

capacidade de 7% e os dispositivos de montagem agora tem uma capacidade de fabricação 149% 

maior, porém estes anteriormente já atendiam a demanda de componentes, em contrapartida, 

com este aumento foi possível retirar dispositivos da área, reduzindo a quantidade de material da 

área e também reduzindo a necessidade de compras futuras de dispositivos por motivo de 

desgaste, perda ou dano. No caso da máquina de colagem de imãs que anteriormente não possuía 

capacidade necessária para atender as expectativas do cliente e apresentava uma capacidade de 
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fabricação de 8,91 peças por turno, agora tem capacidade de fabricar 13,85 peças por turno o que 

representa um acréscimo de capacidade de 55%, ou seja, trabalhando com uma eficiência de 

80,28% se torna possível atender a necessidade de fabricação dos componentes, eficiência esta 

factível visto que o equipamento já operava anteriormente com uma eficiência 88,64%. 

4.6 Padronização de nova forma de trabalho 

Com todo o levantamento da nova rotina de produção da linha em estudo, foi provado que 

agora a linha tem capacidade de atender as necessidades do cliente, então, essa rotina precisa ser 

a nova forma de trabalhar. Para isto todos os envolvidos com as atividades precisam ser 

treinados nesta nova forma de trabalho e devem conhecer a fundo as particularidades do 

processo e como estas impactam em não atendimento do resultado esperado. 

 

4.6.1 Tabela de combinação de trabalho padronizado 

Com a nova divisão do trabalho para cada operador necessário ao atendimento do plano de 

fabricação dos componentes, e com o novo levantamento dos tempos necessários a execução de 

cada atividade, se faz necessário padronizar esta nova forma de trabalhar e para isto foi criada 

uma tabela de combinação de trabalho padronizado para cada operador da linha. Esta tabela 

representa a nova rotina de trabalho de cada operador e servirá como base para o treinamento dos 

operadores em relação a sequencia que deverão respeitar frente as atividades a serem executadas 

para confecção de um componente, bem como o tempo a ser respeitado para execução de cada 

uma destas atividades. As tabelas 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9, representam as rotinas de trabalhos paras os 

respectivos postos da linha. 

 

Tabela 4.6 – Combinação de trabalho padronizado posto 01 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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Tabela 4.7 – Combinação de trabalho padronizado posto 02 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

 

Tabela 4.8 – Combinação de trabalho padronizado posto 03 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

 

Tabela 4.9 – Combinação de trabalho padronizado posto 04 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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Nas tabelas de trabalho padronizado o Takt Time está representado por uma linha 

vermelha, e como já foi visto no gráfico de balanceamento de operadores, existe um pulmão para 

execução das atividades. Como as atividades traçadas nesta tabela não contemplam ineficiência, 

nem outras perdas como fadiga, paradas por necessidades físicas e fisiológicas, quebras, erros 

operacionais, entre outros, este pulmão facilitará o processo de implantação da nova rotina e 

também irá absorver desvios no processo que poderiam interromper o fornecimento de 

componentes de um posto de trabalho a outro dentro da própria linha, evitando perdas por 

espera. 

4.6.2 Treinamento dos operadores 

O treinamento dos envolvidos na operação da área estudada ocorreu em duas etapas para 

duas turmas específicas, uma turma composta pela equipe de gestão da área, analistas e 

supervisores, e outra turma composta pela equipe operacional da área, operadores e técnicos de 

processo.  

A primeira etapa do treinamento foi realizada em sala, através de uma apresentação do 

projeto que contemplou todo o estudo realizado, enfatizando os ganhos obtidos através das 

melhorias implementadas e a importância do trabalho para o negócio de fabricação de 

aerogeradores. As etapas ao qual o processo foi concebido, foram detalhadas, promovendo assim 

a compreensão em relação ao trabalho, e como os ganhos foram obtidos. Foi mostrada cada 

tabela, gráfico e ferramenta que compreendeu o projeto, de forma que os treinandos tivessem 

condições de interpretá-las identificar onde poderiam buscar por informações. Nesta etapa as 

duas turmas foram treinadas separadamente, pois o foco maior para treinamento da turma de 

equipe de gestão estava em controlar a rotina, enquanto para a turma composta pela equipe 

operacional foi em como realizar a nova rotina. 

A segunda etapa do treinamento foi realizada de forma prática, ou seja, foi realizada na 

linha de produção. Este treinamento foi ministrado pelos mesmos operadores que participaram 

da equipe executora do projeto. O treinamento aconteceu de forma simultânea para as duas 

turmas, e a nova rotina de trabalho foi posta em prática. A segunda etapa do treinamento durou 

uma semana e aconteceu nos três turnos também de forma simultânea, pois, os instrutores se 

dividiram em turnos para acompanhar as equipes durante o trabalho. No terceiro dia de 

treinamento a linha já atendia ao volume de produção requerido o que atestava a efetividade do 

treinamento bem como a solidez do projeto. 
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4.7 Aplicação de questionários com a liderança e corpo operacional 

Após a implementação das melhorias no processo produtivo, foram realizados 

questionários com o objetivo de reforçar alguns conceitos em relação a motivação do pessoal 

envolvido no projeto, bem como entender qual a percepção das áreas da empresa em relação a 

aplicação de melhorias. 

Os questionários foram elaborados com base no estudo realizado por Moróz (2009) que 

avaliou a implantação da produção enxuta numa indústria moveleira. Estes foram realizados em 

duas etapas, a primeira de formato subjetivo para aplicação as lideranças da fábrica com intuito 

de uma visão mais gerencial sobre as expectativas de implantação da produção enxuta na 

empresa, assim como a percepção da alta administração em relação aos principais ganhos, 

dificuldades e estratégias que seriam utilizadas para o sucesso da implantação. A segunda com 

um formato objetivo, que foi aplicado ao corpo operacional. Diferente do caso de Moróz (2009), 

a empresa onde foi realizada a presente pesquisa não possui uma cultura de produção enxuta, 

porém, começa a dar os primeiros passos com o intuito de adotar tal sistema de gestão, por isto 

os questionários voltados à equipe operacional, não mencionaram o termo produção enxuta e sim 

melhorias de processo. 

4.7.1 Avaliação dos questionários subjetivos 

Os questionários subjetivos (Apêndice 01) foram aplicados informalmente através de envio 

aos participantes. As respostas foram concedidas pelo gerente de produção, que é o responsável 

por todos os processos de fabricação; pelo gerente de qualidade, que é o responsável pelas áreas 

de inspeção interna e externa, e por este é fornecedor e cliente da área fabril; por um dos gerentes 

de contratos, que são os clientes finais da cadeia produtiva; pela gerente de sistema de gestão 

integrado, que é a responsável pelo gerenciamento da norma ISSO, além de responsável pela 

área de segurança do trabalho; pelo gerente de engenharia, que é o responsável pelos padrões de 

operação e desenvolvimento de tecnologia do processo e do produto; pelo coordenador de 

desenvolvimento operacional, integrante da equipe responsável pela implantação da produção 

enxuta no grupo; por dois coordenadores de produção, responsáveis por áreas produtivas 

diferentes da área onde foi realizada a pesquisa; e por quatro supervisores de produção, que são 

os líderes a frente da operação, dentre os questionados, são os que mais conhecem a rotina de 

fabricação. 
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Durante avaliação das respostas, foram destacados os depoimentos mais relevantes. O fato 

que chamou a atenção sobre as respostas concedidas pelos participantes foi a coerência em 

relação a redução de desperdícios e incremento de produtividade dos sistemas. Porém foi 

percebido que a área sob responsabilidade dos mesmos influenciou na perspectiva que cada um 

destes gestores tem em relação ao sistema de produção enxuta. 

Para a primeira pergunta do questionário que aborda a razão da adoção da produção 

enxuta, nota-se que todos os envolvidos enfatizam a redução de custos através da eliminação de 

desperdícios, salvo o gerente de produção que enfatizou o ganho de competitividade, 

demonstrando uma visão mais ampla do objetivo do sistema de produção em questão. 

As respostas à segunda pergunta do questionário, que tem como objetivo identificar os 

ganhos esperados em curto prazo, foram novamente voltadas a ganhos de produtividade através 

da redução de custos, porém os coordenadores de produção e supervisores, acrescentaram a 

redução dos tempos de fabricação. Para esta mesma pergunta o gerente de qualidade enfatizou 

também o incremento de qualidade ao produto. 

Para expectativa de ganhos a médio prazo, a terceira questão trouxe diferentes respostas, 

como ganho de produtividade com redução de tempos de processo, incremento de qualidade aos 

processo produtivos e aos produtos, maior flexibilidade para atendimento a demanda e redução 

de custos em toda a cadeia de suprimentos. 

A quarta questão aborda as principais dificuldades na implementação em relação as 

lideranças, as respostas foram similares no tocante a quebra de paradigmas, necessidade de 

treinamento e mudança cultural. Os supervisores de produção enfatizaram o envolvimento e o 

comprometimento da equipe com o programa de melhoria contínua. 

Para as dificuldades na implementação em relação ao chão de fábrica, o tema mais comum 

entre as respostas está ligado a motivação das pessoas e apoio por parte das lideranças. Em 

destaque o gerente de produção comenta sobre o paradoxo entre produzir e fazer melhorias e o 

gerente de qualidade sobre o estabelecimento de critérios para a execução das melhorias de 

processo. 

Em relação aos demais setores da empresa, abordado na sexta questão, as principais 

dificuldades citadas foram em relação às áreas de apoio estarem menos familiarizadas com as 

ferramentas da produção enxuta e a quebra de paradigmas, o gerente de qualidade citou um 

ponto muito forte para o envolvimento destas áreas que é o alinhamento estratégico para a 

implementação do sistema de produção. 
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A sétima pergunta do questionário aborda como será avaliada a eficácia da implementação, 

neste ponto as opiniões foram unanimes para o uso de indicadores e comparativos de resultados 

antes e depois da implantação do programa. 

Em relação ao objetivo final com a implantação da produção enxuta, abordado na oitava e 

última questão, o ganho de competitividade foi citado com mais frequência. Além deste foi 

citado a melhor utilização dos recursos da empresa. Como ponto a destacar o gerente de 

engenharia, que pela primeira vez, abordou o ganho de mercado como um dos benefícios do 

programa de produção enxuta. 

O resultado do questionário subjetivo trás um corpo de liderança que apresenta um 

nivelamento conceitual sobre a produção enxuta. As respostas apresentadas pelos participantes 

demonstram interesse na implementação do programa e conhecimento sobre a realidade da 

empresa e sobre os possíveis obstáculos para a mesma, bem como quais os benefícios que o 

programa iria atribuir aos negócios. 

4.7.2 Avaliação dos questionários objetivos 

Os questionários objetivos (Apêndice 02) foram aplicados para uma amostra de oitenta e 

quatro indivíduos do corpo operacional de produção de cinco linhas de fabricação, dentre estas a 

linha onde foi aplicado o estudo de caso. Esta amostra representa 44% do quadro operacional 

que compõe estas áreas. Os questionários foram aplicados por intermédio dos supervisores de 

produção. 

 O questionário aplicado avaliou a percepção dos operadores de produção em relação a 

quatro dimensões: 

 Melhoria – Composta por cinco quesitos que avaliam a percepção dos funcionários em 

relação as melhorias de processo implantadas em suas áreas, se houve aumento de 

produtividade, redução da movimentação de pessoal e materiais, aumento de qualidade 

no processo e nos produtos e redução de desperdício. 

 Liderança – Composta por seis quesitos que avaliam a percepção em relação ao 

envolvimento da chefia da área nos programas de melhoria. Como os chefes participam 

do programa, como motivam seus subordinados e sobre o apoio da alta administração. 

 Treinamento – Através de cinco questões é avaliado a percepção dos participantes em 

relação a compreensão sobre as ferramentas da produção enxuta, aplicação dos 
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treinamentos na prática, realização de treinamentos e modelo de treinamento preferido, se 

em sala de aula ou na área de trabalho. 

 Pessoal – Duas questões que verificam se os funcionários percebem os efeitos das 

melhorias de processo em suas rotinas e se estão motivados a realizar trabalhos de 

melhoria contínua. 

Cada pergunta do questionário apresentava quatro opções de resposta; discorda fortemente, 

discorda, concorda e concorda fortemente. Para estas respostas se foi atribuída uma pontuação 

que vai de nulo para respostas que discordam fortemente das afirmações a 3 pontos para as que 

concordam fortemente. A atribuição desta pontuação tem como finalidade obter um valor 

percentual de aceitação em relação a resposta dos avaliados. Este percentual, no presente 

trabalho chamado de “aceitação” é calculado dividindo-se o valor atribuído a resposta escolhida 

pelo valor máximo que poderia ser recebido caso o candidato escolhesse a resposta “concordo 

fortemente”. 

No gráfico representado pela Figura 4.8 pode ser observada a aceitação média para as 

questões aplicadas nas áreas fabris. Percebe-se também que a área onde o estudo de caso foi 

aplicado apresentou um valor maior de aceitação frente às outras áreas, isto pode ser dado pelo 

fato de que estes participaram de um projeto de melhoria, influenciando assim a percepção dos 

participantes da pesquisa.  

 

 

Figura 4.8 – Aceitação média por setores 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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Através da Figura 4.8 percebe-se também que a área nomeada HUBNAC, apresentou um 

índice de aceitação similar a da área de polos, este resultado foi obtido, pois, a aceitação em 

relação a dimensão liderança (Figura 4.10) e pessoal (Figura 4.12) desta área foi maior que na 

área onde o estudo de caso foi aplicado. Já na dimensão melhoria a área de polos obteve uma 

aceitação expressiva em relação às outras áreas (Figura 4.9).  

 

         

         Figura 4.9 – Aceitação dimensão melhoria                Figura 4.10 – Aceitação dimensão liderança 

              Fonte: Elaborado pelo autor  (2013)              Fonte: Elaborado pelo autor  (2013) 

 

            

      Figura 4.11 – Aceitação dimensão treinamento                     Figura 4.12 – Aceitação dimensão pessoal 

              Fonte: Elaborado pelo autor  (2013)                          Fonte: Elaborado pelo autor  (2013) 

 

Isolando os dados para avaliação da área onde foi aplicado o estudo de caso (Figura 4.13), 

percebe-se que não há grande variação de aceitação das dimensões, e a dimensão que teve menor 

aceitação, mesmo que uma boa aceitação, apresentando um valor de 75,6%, foi o de treinamento. 

Avaliando os questionários respondidos, no que se refere a esta dimensão, não foi encontrado 

nenhum ponto expressivo, ou seja, a pontuação a atribuída as cinco questões que compreendem a 

dimensão treinamento foram praticamente iguais. 

 

 



Capítulo 4                                                                                                                                                Estudo de Caso  

71 

 

 

 

Figura 4.13 – Aceitação dimensões área de polos 

Fonte: Elaborado pelo autor  (2013) 

 

 Os resultados obtidos pela aplicação do questionário objetivo foram significantes, pois, 

reforçam que funcionários envolvidos com programas de melhoria tendem a perceber que esta 

prática gera resultados positivos, promove a motivação pessoal e envolve a liderança com o 

corpo operacional. 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Nesta seção são apresentadas as principais conclusões sobre o estudo desenvolvido assim 

como algumas sugestões de trabalhos futuros. 

5.1 Conclusões 

A evolução da economia e um mercado cada vez mais exigente em relação ao desempenho 

dos produtos oferecidos fazem com que os sistemas de produção busquem um alto desempenho 

de fabricação com custos reduzidos de operação, o que é dado pela necessidade da eliminação de 

desperdícios nos processos produtivos. A revisão bibliográfica do presente trabalho trouxe uma 

contextualização do sistema Toyota de Produção, destacando os benefícios da adoção deste 

modelo de gestão, bem como as ferramentas necessárias para obtenção destes benefícios, 

possibilitou, fundamentalmente, analisar os fatores que contribuem para o sucesso da 

implantação de um sistema de produção enxuta, abordando o surgimento do Sistema Toyota de 

produção, bem como o estudo realizado pelo Programa Internacional de Veículos Automotores, 

realizado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), de onde deu o surgimento do 

termo Produção Enxuta. Ainda na revisão bibliográfica foram apresentadas ferramentas da 

produção enxuta, bem como suas características, avaliação das mesmas e pesquisas realizadas 

em empresas que atestam o retorno de sua implantação bem como ganhos de produtividade e 

redução de custos. 

Baseado no uso das ferramentas abordadas pela revisão bibliográfica, foi apresentado no 

terceiro capítulo da pesquisa um modelo de implementação de melhorias de processo com foco 

no ganho de produtividade, para linhas de montagem de componentes de aerogeradores. Este 

modelo foi proposto com base na ferramenta do trabalho padronizado que no segundo capítulo 

da dissertação foi exposto em detalhes para sua compreensão. Durante a explanação do modelo, 

o passo a passo para realização do trabalho é detalhado, salientando em cada um destes passos a 

importância e quais benefícios são esperados obter na implementação dos mesmos. 

O modelo é aplicado em uma área piloto, a fim de atestar a eficiência da metodologia em 

questão. Neste estudo de caso foram avaliados os resultados obtidos com a aplicação do modelo, 

que apresentou os seguintes ganhos: 

 Redução média de 37% na duração das atividades que foram submetidas a melhorias. 

 Redução na perda de matéria prima de 4% para 0,9%, representando uma potencial 

redução de custo de R$ 78.336,00 ao mês. 
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 Redução de 33% da necessidade de mão de obra para realização das tarefas. 

 Atendimento ao Takt Time. 

 Redução de 19,5% na movimentação dos operadores. 

 Ganhos não quantificáveis no quesito segurança. 

 Aumento de 55% na capacidade de fabricação dos equipamentos. 

 Ganhos não mensuráveis em motivação dos envolvidos no projeto. 

É importante salientar que apesar do modelo ter sido aplicado em uma montadora de 

aerogeradores, este pode ser adotado para outros tipos de indústria.  

Durante o projeto foi possível acompanhar cada passo da aplicação da metodologia de 

padronização do trabalho e ao final da avaliação do estudo de caso foram aplicados questionários 

com o corpo de liderança da montadora e com o corpo operacional da área. O resultado destes 

questionários evidenciou que a produção enxuta é um sistema de gestão que gera benefícios onde 

aplicado. A metodologia do trabalho padronizado assegura que todas as melhorias aplicadas no 

processo terão sustentabilidade, pois deixaram de ser melhorias e se tornaram rotina. É notório 

que o projeto criou uma nova cultura em todos os envolvidos, conscientizando sobre a 

importância da eliminação de desperdícios e doutrinando os mesmos sobre uma nova forma de 

pensar sobre o trabalho com foco no chão de fábrica, realizando melhorias todos os dias, 

procurando agregar valor ao produto, tornando o negócio competitivo através da filosofia 

Kaizen. 

Por fim, foram adquiridos conhecimentos sobre a metodologia do Sistema Toyota de 

Produção perante sua aplicação em diversas áreas de atuação através dos trabalhos descritos na 

revisão bibliográfica, como também da eficácia de sua aplicação através dos resultados obtidos 

neste trabalho. 

5.2 Sugestões de trabalhos futuros 

Abaixo seguem algumas sugestões para realização de trabalhos futuros, onde possam ser 

aplicados mais ferramentas de melhoria de processos: 

 Implementação do pilar de manutenção autônoma (TPM) na máquina de colagem de 

polos e em outros equipamentos críticos de outras linhas da fábrica de aerogeradores, 

visando aumentar o desempenho destes equipamentos através da redução de paradas por 

falhas e com isso aumentar a vida útil dos mesmos. 



Capítulo 5                                                                                                                                      Conclusões  

 

74 

 

 Aplicação de ferramentas de modelagem de layout na linha de fabricação de polos a fim 

de se decidir pelo arranjo físico que trará maior produtividade e menor geração de perdas 

a área produtiva.  

 Realizar mapeamento de fluxo de valor em toda cadeia produtiva de aerogeradores com o 

objetivo de percorrer o caminho de todo o processo de transformação de material e 

informação do produto a fim de identificar toda a ação que agrega valor ou não a 

realização do produto. 

 Aplicar questionários com foco no fluxo produtivo, e com objetivo de identificar 

impactos, ganhos e dificuldades para a implementação de um sistema de produção 

enxuta. 
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ANEXO 01 

Formulário para preenchimento da folha de estudo de processo. 

 

Fonte: Adaptado de Narusawa & Shook (2009) 
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ANEXO 02 

Formulário para preenchimento do quadro de capacidade do processo. 

 

Fonte: Adaptado de Narusawa & Shook (2009) 
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ANEXO 03 

Formulário para preenchimento da tabela de trabalho padronizado. 

 

Fonte: Adaptado de Narusawa & Shook (2009) 
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ANEXO 04 

Formulário para preenchimento do gráfico de balanceamento de operadores. 

 

Fonte: Adaptado de Narusawa & Shook (2009) 
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APÊNDICE 01 

Questionário para aplicação ao corpo de liderança. 
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APÊNDICE 02 

Questionário para aplicação ao corpo operacional. 

 

 

 

 


