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RESUMO 
 
 

O sucesso do sistema Lean Manufacturing tem gerado enorme interesse no mundo dos 
negócios como um apoio sistemático para as organizações. A adoção desta prática é 
atualmente bastante utilizada nas organizações que buscam possuir um desempenho 
competitivo baseado em baixos custos. Este tipo de estratégia produtiva possui em sua 
essência a busca constante pela redução dos desperdícios, buscando eliminar qualquer 
atividade que não agregue valor aos produtos ou serviços. Devido a esse sistema buscar 
constantemente melhores resultados, avaliar o grau de implementação do sistema Lean 
Manufacturing pode gerar certa dificuldade para as empresas. O objetivo deste trabalho é 
analisar o projeto de reforma de uma planta da Votorantim Cimentos unidade da região do Vale 
do Paraíba que possui e faz o uso do sistema Lean Manufacturing em uma mineração de 
produção de granito. Para alcançar os objetivos deste projeto, elaborou-se estudo minucioso 
da capacidade produtiva da planta de beneficiamento secundário de granito, identificando 
gargalos e processos não agregadores de valor, equipamentos obsoletos, leiaute do processo 
e limites operacionais. Posteriormente, identificando-se os problemas, desenvolveu-se, com 
contribuição de profundos conhecedores do segmento, tanto talentosos operadores com 
décadas de experiência e manutentores disciplinados, como de capacitados e habilitados 
engenheiros e especialistas em processos de fabricação, uma planta operacional totalmente 
reformulada e renovada, atendendo os mais criteriosos indicadores de qualidade e 
produtividade do mercado. Procurou-se verificar o antes e o depois da implantação do projeto, 
a eficiência real após sua implementação, seus benefícios e se houveram falhas na 
implantação durante a execução do plano de ação. Dentre os principais resultados alcançados 
pelo Lean Manufacturing na Votorantim Cimentos, destaca-se o aumento significativo da 
produtividade que alcançou um resultado 51% superior ao da instalação anterior, um resultado 
que colocou a empresa em um novo patamar de inserção no mercado de materiais de base de 
construção civil. Também pode ser observada uma alteração significativa dos equipamentos 
utilizados. O número de equipamentos foi reduzido em 11 (onze), passando de 33 (trinta e três) 
equipamentos para 22 (vinte e dois) apenas. Apresentou-se, portanto um processo muito mais 
enxuto, cuja planta operacional pode dispor de equipamentos em um novo leiaute, menor e 
mais eficiente. Os resultados alcançados, através da metodologia Lean Manufacturing, foram 
mensurados positivamente através de indicadores de gestão, agregando valores e atendendo 
as expectativas do diversos stakeholders da organização, mostrando mais uma vez como a 
metodologia japonesa aplicada e consagrada, é fundamental para melhorias de produtividade, 
qualidade, confiabilidade, segurança e sustentabilidade do negócio. Mediante aos resultados 
obtidos constata-se que o Lean Manufacturing é um sistema que funciona perfeitamente desde 
que haja dedicação diária no processo, sinergia entre várias equipes, e emprenho de cada 
membro envolvido. 


