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Resumo 

As técnicas conhecidas e aplicadas na grande variedade de empresas sempre trazem um 

retorno importante para todos, desde o empresário até os colaboradores no chão de 

fábrica, tornando agradável e proveitoso o tempo aplicado às tarefas do dia-a-dia na 

indústria. Neste trabalho foi utilizada uma técnica em especial para melhorar e dar 

segurança aos operadores de prensa – martelo em determinada empresa líder no 

segmento de válvulas e materiais para montagem em São Paulo. Esta técnica é o 

KAIZEN, que entre outras aplicações tem a finalidade de melhorar de forma contínua e 

com baixo custo máquinas, linhas de produção e principalmente dar qualidade de vida 

aos envolvidos. Foram aplicados conceitos de Engenharia da Produção para alavancar 

produtividade e comparados com literatura de melhoria contínua, utilizando desta 

metodologia para conferir resultados, que neste caso se mostraram altamente 

satisfatórios e representativos. Esta técnica muito especial é aplicada em diversas 

empresas de todos os segmentos e em vários países, em tempo de repensar o fenômeno 

da globalização que não permite mais aos empresários a estagnação de pensamentos, 

com risco de ser engolido pelos concorrentes. 

 

Palavras-chave: Técnicas  KAIZEN. Produtividade. Globalização.  

 

 

IMPROVING PRODUCTIVITY IN A PRODUCTION LINE FOR TECHNICAL 

KAIZEN 

 

 

Abstract 
Known and applied in wide variety of techniques companies always bring a good return for everyone 

from the entrepreneur to the employees on the shop floor, making it enjoyable and fruitful time applied to 

day-to-day tasks in the industry. In this work a technique was used in particular to improve and provide 

security for press operators - in particular hammer leader in valves and materials for assembly segment 

in Sao Paulo. This technique is Kaizen, which among other applications aims to improve continuously 

and with low cost machines, production lines and mainly give quality of life to those involved. Production 

Engineering concepts were applied to boost productivity and continuous improvement compared with 

literature using this methodology to check results, which in this case were highly satisfactory and 

representative. This very special technique is applied in several companies from all segments and in 

several countries, time to rethink the phenomenon of globalization that does not allow more 

entrepreneurs to the stagnation of thoughts, at risk of being swallowed up by competitors. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As empresas na atualidade tentam de todas as formas se manterem vivas no negócio 

através de aplicações das mais diferentes técnicas de melhoria, quer sejam nos 

processos, quer sejam na comunicação, na produção ou na administração. Oliveira 

Netto, em seu livro “introdução a Engenharia da Produção” mostra claramente que as 

áreas do profissional engenheiro da produção contempla os projetos, gerência de 

sistemas que envolvam pessoas, materiais, equipamentos e meio ambiente. Então a 

engenharia de produção suporta o sistema produtivo empregando as diversas técnicas 

pertinentes, dentro do escopo de gerenciamento, em empresas e negócios. Uma das 

técnicas é o KAIZEN, da Wikipédia: Kaizen (do japonês 改 善, mudança para 

melhor) é uma palavra de origem japoneza com o significado de melhoria contínua, 

gradual, na vida em geral (pessoal, familiar, social e no trabalho).  

Essa metodologia foi empregada na empresa citada para melhoria de produtividade em 

determinada linha de produção , a qual vinha sendo marcada por grandes perdas por 

parada de equipamento para intervenções do setor de manutenção, bem como com 

ocorrências relevantes de acidentes no posto de trabalho, além de retrabalhos serem 

considerados  normais pelos colaboradores. 

Segundo IMAI, o KAIZEN, ou melhor, o GEMBA KAIZEN é uma metodologia para 

assegurar aos envolvidos no processo que não haverá perdas (muda em japonês). 

Para Imai, o gemba kaizen é o processo de melhoria contínua no local que necessita da 

melhoria, ou seja, na máquina em questão e para isto é necessário aplicar desde técnicas 

e procedimentos até uma modificação cultural dentro da organização. A justificativa 

para o trabalho foi justamente aplicar esses conceitos e adaptar-se às regras para não 

perder mercado frente à Globalização, que conforme vemos atinge mais as empresas 

despreparadas e com tradicionais métodos produtivos que consomem muito tempo e 

oneram os produtos através de perdas. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Para Womack (1996), uma empresa precisa tomar alguns cuidados em relação a sua 

produção e ao gerenciamento dela. Trata-se de buscar o tempo todo eliminar 

desperdícios e como conseqüência as operações fluem melhor com reais ganhos. 

Avalia-se o fluxo de valor, diminuem-se os tempos do processo, armazenamento, 

diminuição de tempo de estoque, enfim, cria-se uma cultura de eliminar desperdícios e 

fazer isso reverter em ganhos e diminuição acentuada de perdas. 

Isto foi aplicado em uma máquina prensa-martelo, foi observado por um dia o 

desenvolvimento das operações pelos colaboradores e feito um relatório com essas 

observações, as quais serão comentadas mais adiante. De posse desses dados, formou-se 

um grupo de trabalho para melhorar e diminuir perdas. Logo foi aplicado o 

brainstorming e ficou-se conhecendo as capacidades dos envolvidos para corrigir tais 

erros elencados pelos componentes deste grupo. 

Oliveira Netto enfatiza o uso de técnicas para melhorar eficiência, rapidez e qualidade 

nos produtos que as empresas colocam a disposição de seu público. 

Ficou estabelecido que fosse utilizado o ciclo PDCA para interagir com nosso grupo na 

metodologia KAIZEN e através deste verificou-se inúmeros pontos que requeriam uma 

melhoria imediata no processo.  



O PDCA são as iniciais em inglês de “plan”, “do”, “check” e “analizer”, quer dizer: 

planejar, executar, verificar e padronizar. Como parte do planejamento foram 

convidados colaboradores do setor de manutenção para integrar a equipe, e logo com os 

desenhos mecânicos das peças e componentes da máquina elaboramos um diagrama de 

Iswikawa (diagrama espinha de peixe) que foi facilitador de nossas operações, pois este 

gráfico mostra aos componentes da equipe exatamente as seqüências das operações. 

Importante comentar que todas essas ferramentas de qualidade são a base do KAIZEN, 

por isso exige um bom conhecimento de cada uma delas para usar no momento e 

condição que exigir. Imai, então define Gemba Kaizen como melhoria no local que 

realmente necessita, ou seja, na prensa-martelo, e diminuir as perdas é condição 

essencial para lograr êxito na melhoria de produtividade. 

Esta máquina estava operando por mais de duas décadas, sempre da mesma maneira, de 

modo que os colaboradores sempre reclamavam do processo, por exigir demais 

fisicamente deles e levando alguns a apresentar problemas em por esforço repetitivo, 

além dos altos índices de barulho e calor empreendidos na tarefa. 

Como condição de segurança também foi verificado que  a trava lateral articulada não 

era satisfatória pois ficava alta demais para alguns colaboradores acionarem e com 

perda de tempo manual, de modo que a maioria preferia operar sem esse  dispositivo de 

segurança, o que colocava em risco eminente o colaborador, pois poderia a qualquer 

momento despencar em queda livre o martelo, com risco de vida. 

Imai, em seu livro “A estratégia para o sucesso competitivo”, aborda o conceito de 

KAIZEN com grande apego aos sistemas de qualidade, redução de custos, controle de 

qualidade e controle de qualidade total, com enfoque nos recursos e também nas 

pessoas, que fazem a qualidade dos produtos nas empresas, a qualidade dos produtos da 

operação prensa-martelo foram melhoradas, na medida em que não haveriam 

retrabalhos e nem peças com duas ou mais marteladas. O método procedimental de 

trabalho se tornaria fácil e leve, sem prejuízo para os colaboradores desta linha de 

produção. 

 

2. ESTUDO DE CASO 

 

A empresa NIÁGARA foi fundada em 1942 por MATTHIAS SCHIMDT na cidade do 

Rio de Janeiro, onde fabricava e comercializava válvulas de bronze e equipamentos para 

marinha de guerra brasileira. Em 1948 deu-se início ao sistema de distribuição direta, 

com escritórios de vendas no Rio de Janeiro e hoje conta com lojas e representantes em 

vários estados do Brasil. 

Em 1950 foi montada a fábrica em São Paulo, precisamente na Chácara Santo Antônio - 

SP, dando início à produção de ferro fundido. A NIÁGARA adquiriu também uma área 

com 80.000 metros quadrados no município de Embú Guaçú onde construiu uma 

moderna e sofisticada fundição de ferro fundido, aço e bronze, com forno elétrico por 

indução. Devido à crescente aplicação de válvulas borboleta, a NIÁGARA associou-se 

a VALKRAFT Aparelhos Industriais Ltda. 

Hoje a empresa conta com 400 funcionários, sendo que 120 deles atuam na fábrica 

localizada na Chácara Santo Antônio – SP. A NIÁGARA é uma das líderes na 

fabricação de válvulas, com atuação nacional e internacional, atendendo às necessidades 

das áreas: metalúrgica, química e farmacêutica, tendo como principal objetivo "A 

satisfação de seus clientes”. 

 

O setor de manutenção é composto por: 

 



2 Mecânicos de Manutenção 

1 Eletricista de Manutenção 

1 Supervisor de Manutenção e Produção. 

 

Sua manutenção divide-se em corretiva e preventiva com administração centralizada. 

 

                                            

2.1 PROCESSO ATUAL 

 

Existe na empresa NIÁGARA uma prensa para conformação. Esse processo consiste em 

dar formas às cabeças de hastes metálicas sob aquecimento.  

 

 

 

Esta prensa é composta por:  

 

- 1 martelo de queda de 200 Kg;  

- 1 motor elétrico de 5 CV; 

- 1 conjunto de transmissão (carretel, cabo de aço); 

- 1 carretilha para suspender o martelo; 

- 1 mesa para fixar o molde; 

 

As peças a serem conformadas são hastes de latão e aço inox e seus diâmetros variam de 

3/4 a 2 polegadas.  

As hastes são aquecidas uma por um maçarico oxiacetilênico e o controle da 

temperatura de aquecimento das hastes é visual e depende da experiência do operador 

que determina a retirada da peça através da sua coloração (avermelhada). Algumas 

vezes, as hastes são encaminhadas novamente ao maçarico, pois não atingiram a 

temperatura necessária. O tempo aproximado de aquecimento é de        8 minutos e 

durante todo o aquecimento o operador fica exposto ao calor e ao barulho do maçarico.  

Após a haste ter atingido a temperatura adequada para a conformação, o operador 

coloca a haste no molde da máquina e, em seguida, se desloca até à alavanca do freio de 

lona que, ao ser acionada, libera a descida do martelo em queda livre. Ao entrar em 

contato com a haste o martelo conforma a cabeça desta no formato desejado.  

Durante todo esse período o operador fica segurando a alavanca de acionamento do 

freio com a mão esquerda. Como não existe controle adequado de temperatura, às vezes, 

é necessário repetir o processo desde o aquecimento até a conformação. Após todo esse 

procedimento, suspende-se o martelo para iniciar novo ciclo. Como o processo é manual 

o operador não tem parâmetros para levar o martelo à posição exata, visto que o 

posicionamento depende do acionamento e desligamento do motor, ocasionando muitas 

vezes o desligamento após o ponto, forçando o conjunto de engrenagens e também cabo 

de aço, danificando ambos. 

No processo atual existe uma trava de segurança articulável totalmente manual. Muitas 

vezes o operador esquece de posicionar a mesma, podendo ocasionar um grave acidente. 

O processo completo para conformar uma haste necessita de apenas um golpe do 

martelo, desde que a haste tenha atingido a temperatura adequada. No processo atual é 

feito pelo menos uma intervenção da manutenção corretiva a cada 2 meses (estimado), e 

consiste na troca de engrenagem e cabo de aço.  

                                           

2.2 PROCESSO PROPOSTO 



 

O processo proposto consiste na implantação do Sistema de Segurança Automático e no 

aquecimento hastes através de um Forno Elétrico por indução. Serão aquecidas 6 peças 

de cada vez até atingir a temperatura de 800° C, eliminado com isso o barulho causado 

pelo maçarico e a exposição do operador ao calor excessivo garantindo a temperatura 

necessária para cada peça, após o aquecimento a haste é colocada no molde da máquina. 

Será colocada uma trava de segurança na parte superior da máquina, acionada por um 

cilindro pneumático. Ao ser pressionado o botão de inicio de ciclo, a trava de segurança 

será liberada e consequentemente o cilindro do freio de lona, será acionado, liberando o 

martelo que descerá em queda livre até o final do curso, conformado a cabeça da haste. 

O martelo, ao atingir o fim de curso após a conformação da haste, acionará um micro 

switch que ligará o motor elétrico e elevará o martelo até a posição inicial. Ao término 

do posicionamento, outro micro switch será acionado e desligará o motor. Ao mesmo 

tempo o freio de lona e a trava de segurança são acionados. 

Além disso, no processo proposto será instalado ao lado da Máquina um painel elétrico 

para o comando semi-automático, eliminando com isso a chave elétrica manual de 

acionamento do motor. 

A alavanca do freio de lona será acionada por um cilindro pneumático, eliminando 

também o desgaste físico do operador. Com as modificações proposta o operador não 

ficará exposto a um possível acidente e não precisará deslocar a trava de segurança 

articulável de um lado para outro como fazia no processo atual, pois no processo 

proposto esta operação é feita automaticamente através de um cilindro pneumático com 

trava. O tempo de intervenção para manutenção fica reduzido a uma intervenção por 

ano para troca do cabo de aço e engrenagem. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

O confronto da literatura utilizada para embasamento deste trabalho mostra que ficou 

claro o grande ganho de produtividade aferido após a implantação das modificações 

feitas baseadas na técnica de KAIZEN. Imai (1996) mostra que com a aplicação de 

melhorias por KAIZEN uma empresa pode aumentar a produtividade em mais de 30%, 

chegando a atingir 100% ou mais. Foi interessante verificar aplicando esta metodologia 

que o ciclo de melhoria contínua, focado nas organizações podem sim, vir a melhorar 

substancialmente a produção e alterando a visão do colaborador para aceitar mudanças, 

quebrando paradigmas para melhoria geral na empresa. Este trabalho também mostra 

que é possível vencer o fantasma da globalização, com inovação, paciência e dedicação 

dos envolvidos. Este trabalho sugere que outros “gargalos” de produção em indústrias 

dos mais variados segmentos podem se beneficiar desta metodologia de técnica de 

KAIZEN, e que o engenheiro de produção deve estar familiarizado com literaturas 

como melhoria contínua e produção enxuta. 
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Esquema elétrico de prensa de conformar 

 



 
Esquema elétrico de prensa de conformar 

 

 



 
 

 

 

 



 



 

 
 


