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RESUMO 
 
 

Com a grande competitividade do mercado atual, em busca de clientes fiéis, fabricação de 
produtos com preços acessíveis e de alta qualidade, porém com uma lucratividade satisfatória, 
existe uma procura constante por uma maior produção com um investimento cada vez menor. 
O Lean Manufacturing é um grande aliado para alcançar esse objetivo. Com sua origem no 
Japão, com o Sistema Toyota de Produção, o “Pensamento Enxuto” (como veio traduzido para 
o ocidente) visa identificar os desperdícios existentes nos processos de produção e eliminá-los 
através de ferramentas eficazes e um acompanhamento constante para percepção de novas 
melhorias que possam ser implementadas, gerando então um ciclo de melhoria contínua ou 
kaizen. Este trabalho tem como objetivo conceituar a metodologia Lean, apontando suas 
principais ferramentas para eliminação de desperdícios e seu vasto campo aplicável, desde o 
desenvolvimento de novos projetos, até melhorias em produção seriada corrente. Para isso, 
serão expostos dois casos factíveis de aplicação de Lean Manufacturing. O primeiro trata-se da 
utilização de relatório A3 no setor de Gerenciamento de Projetos de uma indústria do segmento 
de Energia. O relatório A3 está intimamente relacionado com a formalização e organização de 
idéias de melhoria contínua, consiste numa ferramenta Lean Office robusta, para estruturar a 
melhoria apontada, realizando um PDCA para tomada de decisão assertiva: Análise de causa, 
efeito, causa raiz e plano de ação para solucionar o problema encontrado. Um dos casos 
estudados foi o problema da falta de análise das não-conformidades que estavam classificadas 
como de origem em Parceiro Externo e Cliente, no qual foi apontado um custo de não-
qualidade no valor total de R$1.201.853,56 para estas origens e que, com a análise das não-
conformidades, foi deduzido o valor de R$81.048,41, 7% do montante, devido às 
reclassificações das origens, restando assim um valor de R$1.120.805,15, ou seja 93% do 
valor total inicial. Este caso somente teve um resultado satisfatório, devido à utilização do 
relatório A3, que ajudou a identificar a causa-raiz, montar um plano de ação e obter a solução 
do problema. O segundo estudo de caso ilustra a aplicação de kaizen para balanceamento de 
uma linha de produção de uma indústria do setor automotivo, apresentando a “situação 
anterior” do time abordado, os desperdícios apontados e as ferramentas utilizadas. Entre os 
benefícios de sua aplicação, tem-se um aumento do tempo médio de elementos (atividade que 
agrega valor) em 4,5% e aumento do tempo médio de ciclo em 5,2%, além de melhora no 
layout e no fluxo das operações, o que gerou um aumento significativo na produtividade. Os 
conteúdos abordados neste trabalho são baseados em análise do fluxo de valor de indústrias, 
contatos com profissionais atuantes em Processos, Manufatura, Qualidade e Gerenciamento 
de Projetos, além de fontes literárias modernas, e orientação de docentes da área de 
Engenharia. Observando-se os resultados atingidos nesse trabalho, percebe-se que as 
ferramentas Lean têm grande poder de otimização, “olhando o processo como um todo”. As 
metas positivas de seu emprego incluem a criação de cadeia de valor para que o cliente possa 
puxar, e ressalta o envolvimento de trabalhadores em atividades de melhoria, podendo ser 
aplicadas a qualquer empresa, independentemente de seu segmento ou cultura. Trata-se de 
prática utilizada nos mais variados setores da indústria e serviços, onde sua capacidade de 
promover melhorias abarca todas as partes do processo, desde a solicitação do cliente, até a 
entrega da mercadoria. Dessa forma, consegue-se alimentar a cadeia produtiva com apenas o 
que é realmente necessário, reduzindo-se o lead time e, consequentemente, trazendo ganhos 
significativos para a corporação. 


