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RESUMO 
 
 

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta para a utilização da filosofia Lean 
Manufacturing na área de componentes do vidro automotivo, na empresa Pilkington Indústria 
de Vidros Automotivos viabilizando layout e o sistema operacional na área chamada de 
Corrediça, a qual, nos dias atuais é dividida por células, cada qual com um mesmo objetivo, 
que é a inserção de componentes utilizados na montagem do vidro. Esta filosofia, também 
conhecido como Manufatura Enxuta ou Sistema Toyota de Produção (TPS), surgiu no Japão 
logo após a Segunda Guerra Mundial, uma técnica operacional que visa eliminar desperdícios 
através do uso de ferramentas como o 5S, kaizen, kanban, poka yoke, gestão visual, melhorias 
no de layout, entre outras. O aconselhável é que seja escolhida uma área piloto, geralmente 
uma operação gargalo. O sistema descarta o que não tem valor para o cliente e imprime 
velocidade à produção da empresa. Enfim, tudo o que o Lean tenta fazer é garantir que um 
processo faça apenas o que o próximo precisa, quando é necessário. Assim, ligando todos os 
processos desde o cliente final ao fornecedor de matéria-prima, sem desvios, com um fluxo 
contínuo que tenha o menor lead time, garantindo a máxima qualidade e o menor custo, desta 
maneira a área escolhida observou-se a oportunidade para aplicar esta filosofia. Após um 
estudo bibliográfico sobre Lean Manufacturing e suas ferramentas, apresentaremos as 
vantagens que esta filosofia pode proporcionar as organizações que as adotam como uma 
forma de gerenciar seus recursos e conseguir alcançar suas metas. Ao longo dos últimos anos 
as empresas vêm enfrentando grandes desafios para sobreviverem e se manterem 
competitivas diante de um mercado tão exigente, tornando-se assim necessário produzir com 
menores custos, velocidade na entrega, qualidade e flexibilidade, a fim de melhor satisfazer as 
necessidades dos clientes. Este cenário tem levado as empresas a buscarem técnicas para 
aprimorar e atualizar seus métodos produtivos, objetivando eliminar os desperdícios. A 
eliminação completa desses desperdícios deve aumentar a eficiência da operação por uma 
ampla margem. Através desta filosofia as empresas têm conseguindo alcançar este diferencial 
competitivo, onde um dos princípios básicos é produzir cada vez mais com cada vez menos, 
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. Desperdícios podem ser 
entendidos como qualquer atividade que consome recursos e não cria valor para o cliente, seja 
ele interno ou cliente final, o processo que o cliente não está disposto a pagar por ele. Com os 
resultados obtidos através desta implementação pode-se verificar um aumento de 
aproximadamente 329 % no número de peças produzidas refletindo em um aumento de 
aproximadamente 428% no montante, em comparação ao processo antes da implementação 
da filosofia Lean. 


