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RESUMO 
 
 

APLICAÇÃO DA FILOSOFIA LEAN EM LINHAS DE PRODUÇÃO – ELIMINAR DESPERDÍCIO 
DE MOVIMENTAÇÃO UTILIZANDO A FERRAMENTA MODAPTS Resumo As empresas, na 
sua generalidade, estão sujeitas atualmente a grandes desafios que passam, objetivamente, 
por uma adaptação ao chamado “Mundo Global”. São obrigadas a evoluir enfrentando os 
novos mercados de países emergentes que conseguem produtos idênticos a preços baixos em 
virtude, fundamentalmente, da falta de respeito pelos direitos humanos, designadamente a 
inexistência de leis reguladoras do trabalho. Perante este desafio, crescer de forma sustentada 
apostando na qualidade dos produtos e dos serviços, é a resposta que se impõe sob risco da 
não sobrevivência. Atualmente, compreender e corresponder às necessidades dos clientes, 
contribuindo para o seu desenvolvimento, torna as empresas parceiras e com uma relação 
mútua de entre ajuda. Para tal, é necessário conseguir dar respostas credíveis aos seus 
pedidos, às suas exigências e de acordo com as suas necessidades. Este trabalho tem como 
principal finalidade apresentar os conceitos da filosofia Lean, como ferramenta na detecção e 
eliminação de desperdícios. O estudo dos métodos e dos tempos como principais fontes de 
informação relativamente ao estado atual das empresas. E como metodologias para eliminá-
los, surge a filosofia dos 5´S que visa a organização geral das linhas produtivas, e 
padronização dos postos de trabalho e da própria empresa. O método Kanban, como o 
principal revolucionário do pensamento produtivo, contribuindo para a influência das linhas 
produtivas num misto de equilíbrio e de eficácia produtiva e o Kaizen, com a filosofia de 
soluções de problemas e melhoria dos processos complexos em um grupo de trabalho 
diversificado e com objetivos audaciosos em curto prazo. Visando assim, analisar o 
balanceamento de linhas de produção, com foco na eliminação de desperdícios de movimentos 
utilizando a ferramenta Modapts (Modular Arrangements of Predetermined Time Standards). No 
estudo de caso, iremos analisar operações numa linha produção onde há a oportunidade de 
balanceamento, buscando através de análise feita pelo Modapts uma carga de utilização do 
operador entre 85%-95% para melhorar a produtividade da operação. Foi analisado uma linha 
de produção de uma empresa automobilística , na fabricação de motores . Devido ao fato de 
aumento de produtividade e a busca por aumentar a carga de utilização do operador, foi 
realizado um balanceamento em operações manuais ,utilizando a metodologia do Modapts . 
Esta ferramenta analisa os movimentos de cada parte do corpo , sendo que para cada 
movimento se tem um código baseado em tempos pré-determinados .Após feito o estudo de 
Modapts teve-se como resultado a eliminação de uma operação ,conseguindo-se atribuir as 
demais operações analisadas uma maior carga de utilização nas operações , aumentando a 
produtividade do operador que antes estava na média de 65% - 75% , e depois para 80% - 
90% , uma vez que o ideal seria 85% . Houve também redução de mão de obra para fábrica , 
possibilitando resultados mais efetivos e satisfatórios para a empresa.Desta maneira , pôde-se 
concluir que com uma análise correta através do Modapts juntamente com filosofia Lean , 
tornou-se possível obter um aumento de produtividade . Palavra Chave: Modapts; Lean; 
Desperdício; Balanceamento; ISSN 1981-8688  


