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RESUMO 
 
 

Um dos maiores desafios da atualidade é direcionar a ciência e tecnologia para o 
desenvolvimento social. No atual cenário vivido pelas indústrias, as possibilidades de expansão 
da produção e aumento da qualidade são muito grandes, desde que seja utilizado um sistema 
de gestão industrial correto, e que este venha a organizar as atividades de forma a tornar o 
processo produtivo cada vez mais eficaz. Busca-se assim, encontrar formas e estratégias de se 
projetar para que, na concepção dos produtos, se crie uma visão de ciência e tecnologia por 
meio da aplicação da filosofia Lean Manufacturing em empresas de telecomunicações. O 
aprendizado de conceitos de cunho de desenvolvimento social, promove os indivíduos no rumo 
de não somente ser, mas também fazer melhor e, consequentemente, transmitirá esta 
percepção de tecnologia para a sociedade. Com o advento da globalização, além do aumento 
da produção e a diminuição de desperdícios, que são metas desta filosofia, idéias e modos de 
fazer também são disseminados, surgindo, assim, novas aptidões, necessidades e 
qualificações. A aplicação da Filosofia Lean no conceito denominado Produção “Enxuta” busca 
resultados em uma organização como a produção em quantidade e sem desperdícios, 
implicando em mais agilidade, rapidez e menor utilização de recursos, onde o sucesso da sua 
implantação depende de requisitos como a boa liderança, e demanda mudanças culturais 
profundas e abrangentes, além da necessidade da utilização de ferramentas eficazes de 
controle do processo produtivo como um todo. Este trabalho caracteriza-se pela pesquisa 
bibliográfica, quando foram consultadas várias literaturas relativas ao assunto em estudo, 
artigos publicados em sites especializados e que possibilitaram que este adquirisse sua sólida 
fundamentação. Neste contexto, tem-se como objetivo deste trabalho apresentar, por meio de 
pesquisa bibliográfica, a importância que teve a implementação da Metodologia XPS dentro da 
empresa X, metodologia esta baseada no Sistema Toyota de Produção (STP), após a 
implementação observou que a fábrica analisada pode satisfazer ainda mais as necessidades 
de seus clientes, proporcionando um produto ainda melhor e com preço cada vez mais baixo, já 
que com a implementação do sistema XPS houve uma redução de resíduos. Trata-se também 
de um aprendizado continuo e fazendo com que seus colaboradores se comportem de uma 
maneira que os tornam capazes de alcançar um desempenho sustentável a longo prazo. Isto é 
o que faz com que um sistema de XPS - um equilíbrio entre a cultura competitiva, 
comportamento e resultados na entrega de valor de negócio a partir da perspectiva dos 
clientes, funcionários e acionistas. Quanto aos resultados obtidos com o XPS, tem-se que em 
2002, o total acumulado de poupança no ano, antes da implantação do XPS, era em torno de 
0,2 milhões de coroas suecas (US$ 28 mil) , enquanto que em 2013, após a implantação, 
haviam chegado a 66 milhões de coroas suecas (US$ 9,2 milhões). 


