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RESUMO 
 
 

IMPLEMENTAÇÃO DA FILOSOFIA LEAN MANUFACTURING EM EMPRESA DO SEGMENTO 
DE PETRÓLEO E GÁS RESUMO Este estudo demonstra a implementação da Filosofia Lean 
Manufacturing no almoxarifado de uma empresa localizada no Vale do Paraíba, estado de SP, 
produtora de equipamentos para extração de petróleo e gás, visando principalmente a 
organização da área física e, consequentemente, redução de custos na aquisição das 
quantidades adequadas de materiais. A falta de espaço, de organização e identificação dos 
itens vinha ocasionando diversos problemas, dentre eles a dificuldade de controlar materiais e 
insumos, além de extenso tempo de procura dos itens. O objetivo do trabalho foi realizar um 
levantamento de todos os materiais contidos no almoxarifado, separando-os e identificando-os 
de forma a proporcionar uma visibilidade otimizada para o controlador e para os usuários do 
espaço. Para começar o desenvolvimento foram analisados alguns métodos e três foram 
tomados como base para auxílio na resolução dos problemas enfrentados. O estudo de caso é 
entendido como o estudo detalhado do projeto pretendido que, visto juntamente com a 
pesquisa exploratória, permite maior familiaridade com os problemas, e por fim a pesquisa-
ação, que permite a participação ativa dos envolvidos no ambiente onde acontece o problema. 
Partindo da oportunidade de melhorias, foi elaborada uma curva ABC e, em seguida, aplicadas 
as ferramentas 5S. Inicialmente foi coletada uma amostra de quinze produtos que, após a 
contagem dos itens naquele momento, somavam um valor de R$ 811 mil no almoxarifado. 
Posteriormente, com a análise da real necessidade de cada item e dos seus respectivos 
valores, estes foram classificados quanto ao grau de importância e um novo valor foi obtido: R$ 
730 mil. Foi constado, então, um ganho mensal de aproximadamente 10 %, o que implica em 
torno de R$ 82 mil por mês, consequentemente somando R$ 984 mil por ano. Em seguida, 
foram implementados os 5S, sendo eles: senso de utilização, senso de ordenação, senso de 
limpeza, senso de saúde e senso de autodisciplina. Com a implementação de cada senso, os 
produtos foram dispostos de forma correta e os locais foram identificados, obtendo-se 
significativa melhoria e alcançando o objetivo do estudo. Além da redução de custos obtida, 
outros pontos positivos foram destacados, como a redução de tempo pelos operadores na 
procura dos itens desejados, a compra das quantidades corretas, fazendo com que não faltem 
itens importantes para a produção, a eliminação imediata de resíduos e itens inúteis para o 
setor e, enfim, a mudança na disciplina dos funcionários, os quais, após os treinamentos e os 
incentivos oferecidos pela empresa, passaram a enxergar a importância de um ambiente limpo 
e organizado. Palavras-chave: 5S, filosofia Lean Manufacturing, organização, petróleo e gás, 
redução de custos.  


