
 

III Congresso Internacional de Ciência, 
Tecnologia e Desenvolvimento 

 
20 a 22 de outubro de 2014 

 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

 

 

 

EPE0079 
 

LEAN MANUFACTURING, APLICAÇÃO DA FERRAMENTA 
KAIZEN EM ESTEIRAS TRANSPORTADORAS 

 
 
 

WLADEMIR FERNANDO DE SOUZA PIRES 
ADAUTO PEREIRA DA SILVA 
wlademirpires@gmail.com 

ENGENHARIA MECÂNICA NOTURNO 
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 

 
 

ORIENTADOR(A) 
IVAIR ALVES DOS SANTOS 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 



RESUMO 
 
 

Devido à globalização dos equipamentos e a alta competitividade entre os fabricantes para 
melhor atender as necessidades do cliente de forma prática e com custo reduzido, tornando os 
equipamentos acessíveis, fazem com que cada vez mais as empresas busquem atualizar e 
aprimorar seus métodos produtivos, objetivando assim eliminar desperdícios, otimizar o tempo 
de fabricação dos equipamentos e conseqüentemente reduzir os custos. È nesse contexto que 
este trabalho abordará a filosofia Lean Manufacturing e suas ferramentas como uma forma de 
se alcançar um diferencial competitivo e um sistema de produção mais eficaz. Dentre as 
ferramentas do Lean Manufacturing abordadas neste trabalho, destaca-se a ferramenta Kaizen, 
como uma forma de aprimorar os processos produtivos a fim de melhor satisfazer as 
necessidades de seus clientes. Através desta filosofia as empresas têm conseguido alcançar 
este diferencial competitivo, onde um dos princípios básicos é de se produzir cada vez mais 
com menor custo, oferecendo aos clientes exatamente o que eles desejam. Para que seja 
possível atender estas necessidades e ao mesmo tempo manter os lucros da empresa, se faz 
necessário racionalizar as atividades que não agregam valor, chamados desperdícios. Para 
melhor evidenciar os benefícios, iremos utilizar-se da ferramenta Kaizen onde será estudada 
uma aplicação pratica em esteiras transportadoras de materiais de construção em geral, 
visando reduzir custos, melhoria na qualidade do produto e principalmente a satisfação do 
cliente. Onde nestas esteiras transportadoras existe um componente chamado “Rolete guia” 
que tem como função não deixar que a correia principal saia ou se desloque do centro de seu 
eixo de rotação, evitando que os materiais transportados saia da correia antes do local correto, 
com isso eliminando possíveis desperdícios. Em algumas pesquisas de satisfação realizadas 
pelo Departamento de Pós Vendas da empresa, estes roletes guias foram alvos de 
reclamações de diversos clientes, onde a principal critica é quanto a sua funcionalidade e a 
qualidade do mesmo, esta situação prejudica toda a qualidade do produto fornecido pela 
empresa. Para garantir esse ganho a engenharia realizou um estudo que resultou na 
eliminação destes roletes adotando um ângulo no corpo dos tambores que geram o movimento 
de tração na correia central. Através da aplicação desta filosofia para solucionar o problema 
acima descrito, a empresa conseguiu aumentar a performance do seu equipamento, e também 
ainda que pequeno obteve um ganho de aproximadamente 2% na redução dos custos no 
processo de fabricação. E o que julgamos o mais importante dos benefícios alcançados foi a 
melhoria na qualidade do produto a fim de satisfazer as necessidades do cliente. 


