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RESUMO 
 
 

No cenário atual, as empresas estão inseridas em um mercado cada vez mais competitivo, em 
que precisam se adaptar às variações de demanda dos clientes, e principalmente marcado pela 
contínua busca da maior produtividade. Uma indústria de autopeças, que lida com grande 
variação de demanda por parte de seus clientes verificou a oportunidade de melhorar a 
eficiência de seus processos. A filosofia Lean mostrou-se bastante eficaz na eliminação dos 
desperdícios: com ferramentas simples e aplicação descomplicada é possível a obtenção de 
resultados muito satisfatórios, com um investimento relativamente baixo. Este trabalho tem 
como objetivo demonstrar a redução de custo alcançada ao se utilizar as ferramentas Lean, 
com foco principal na ferramenta “Trabalho Padronizado”, composto por três elementos que 
são: Takt Time, sequência das operações e estoque padrão em processo. A análise foi 
realizada por meio de um estudo de caso, tendo como base uma linha de montagem que 
produz fechos para cintos de segurança automotivos. Foram coletados dados referentes à 
situação atual do processo, tais como demanda de produção, cronoanálise das atividades do 
processo, tempo de ciclo total do processo, quantidade de operadores, capacidade instalada e 
quantidade de estoque em processo. Estes dados serviram de parâmetros para a definição da 
estratégia a ser seguida com relação aos pontos de melhoria. O estudo dos tempos evidenciou 
diversas perdas no processo produtivo, sendo a principal delas a subutilização de mão de obra 
e, por consequência, elevado custo operacional da célula. A partir da definição e aplicação 
efetiva do Takt Time, foi possível determinar a real necessidade de mão de obra. O 
balanceamento das operações, norteado pelo conceito do Takt Time possibilitou também a 
padronização da sequência de operações. A determinação dos níveis de estoque em processo, 
junto com a aplicação do 5S, contribuiram para a redução das perdas geradas por excesso de 
peças entre as operações. A aplicação conjunta de todos estes conceitos possibilitou a retirada 
de um operador da célula, sem afetar a capacidade produtiva. A linha estudada apresentava 
baixa produtividade e alto custo operacional, visto que trabalhava com operadores em excesso 
(quando comparado à necessidade de produção demandada) e que não utilizavam plenamente 
a capacidade disponível da célula. O desbalanceamento das operações gerava perdas por 
superprodução, espera de máquina, e estoque. Não foram necessárias modificações no layout 
físico da célula, somente o rearranjo dos operadores entre os postos de trabalho e a realização 
de um novo sequenciamento das operações. Deve-se ressaltar que, por meio do atendimento 
aos três elementos do Trabalho Padronizado (Tempo Takt, Sequência de Operações e Estoque 
padrão) e do balanceamento das operações, foi possível adequar-se a quantidade de mão de 
obra à necessidade de produção. O ganho anual obtido, em torno de R$ 70 mil, apesar de não 
aparentar ser tão expressivo, corresponde a um valor suficiente para retornar como melhoria 
em outros processos já existentes, ou a ser investido na criação de uma nova célula. 


