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RESUMO 
 
 

O aumento de capacidade produtiva sem investimentos elevados é um diferencial em 
empresas que visam excelência operacional e maior participação no mercado. O presente 
estudo teve como objetivo analisar o atual processo de soldagem de conectores roscados em 
tubos de uma empresa do ramo de energia que não apresentava capacidade para atender a 
demanda do mercado. Objetivamos aumentar sua produtividade e otimizar custos com a 
utilização de ferramentas de produção enxuta, mapeando os fluxos e identificando os gargalos 
de produção.Utilizamos a ferramenta de cronoanálise que se baseia em medir o tempo de cada 
operação da linha, detalhar as atividades e verificar a regularidade dos tempos de cada 
elemento do ciclo e determinar a causa de tempos excessivos quando ocorrer, avaliar o ritmo 
de cada operador e padronizar o tempo para uma mesma seqüência de movimentos. Feito isso 
identificamos qual o gargalo ou restrição e concentramos esforços na melhoria dessa operação 
já que a medição de produtividade da linha está vinculada ao seu gargalo e não aos postos 
individuais.Após realizado esse estudo foi identificado que o gargalo não estava no principal 
equipamento, e sim em processos que não agregam valor ao produto. Foi possível verificar que 
o posto de recebimento e inspeção era o atual gargalo do processo e que haviam etapas com 
tempo ocioso que poderiam compartilhar tarefas com o atual gargalo.Desta forma as atividades 
de lixamento do bisel do conector e movimentação com ponte rolante que eram realizadas pelo 
posto do recebimento por um único operador, foram remanejadas para o posto seguinte que 
possuía dois operadores os quais tinham tempo ocioso e poderiam agregar essas atividades 
sem impactar na produção.Para esse remanejamento foi necessário apenas realizar o 
treinamento de ponte rolante com os operadores e conscientizá-los sobre a mudança de 
tarefas na linha. Com essas alterações foi possível alterar o gargalo para o equipamento com 
maior valor agregado, que é a maquina de solda SAW (Submerged arc welding). A 
produtividade da linha eram de 11 tubos por turno e aumentou para 14 tubos por turno, 
representando um ganho de 27% de produtividade e ocasionando uma melhor divisão do 
trabalho retirando operações antes concentradas somente em um operador.Concluímos que 
somente com a utilização de uma ferramenta de análise de tempos em uma linha de produção 
foi possível aumentar significativamente a produtividade sem altos investimentos. Foram 
necessários apenas o treinamento dos operadores e constantes questionamentos de como é 
possível melhorar os métodos para se ter cada vez mais um processo e uma produção 
enxutos. 


