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Resumo 

No atual cenário vivido pelas empresas, as possibilidades de expansão da produção e 

aumento da qualidade são muito grandes, desde que utilizado um sistema de gestão 

industrial correto, e que este venha a organizar as atividades de forma a tornar o 

processo produtivo mais eficaz. O objetivo do trabalho é apresentar o Lean 

Manufacturing e, baseado em estudos de casos, realizar uma análise sobre a aplicação 

deste sistema, em indústria automobilística. Primeiramente será elaborado um estudo 

teórico sobre a produção enxuta, que consiste em uma forma de pensar em um sistema 

de produção sem desperdícios, onde o sucesso da sua implantação depende de requisitos 

como a liderança, e demanda mudanças culturais profundas e abrangentes, além da 

necessidade da utilização de ferramentas eficazes de controle do processo produtivo 

como um todo.  

Por fim, será feita uma análise dos resultados alcançados nos cases em questão, 

destacando a importância deste sistema e quais são as melhorias que se pode conseguir 

com sua aplicação em empresas automotivas. 

 

Palavras-chave: Produção enxuta, Indústria automobilística, Aplicação 

 

 

STUDY OF LEAN MANUFACTURING CONCEPT IN AUTOMOTIVE 

COMPANIES 

 

 

Abstract 
On the current scenario experienced by the organizations, the possibilities for manufacturing expansion 

and quality increasing are too high, since it is considered a correct industrial management system, that 

allow to organize the activities as a way to become a productive and efficient process. The objective of 

this research is to present the Lean Manufacturing and, based on previous case studies, to perform a 

study regarding the system application, in the automotive industry. Firstly it will be elaborated an study 

regarding lean manufacturing, which consists in a way of thinking about a production system without 

wastes, where the implementation success depends of basics such as leadership, and demands deep and 

large cultural changes, besides the need of utilizing efficient productive process control tools as a whole.  

Finally, it will be performed an analysis of achieved results on the mentioned cases, highlighting the 

importance of this system and what are the improvements that can be obtained with its application on 
automotive industries. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O setor automobilístico nacional tem se destacado com o desenvolvimento de 

projetos, mostrando sua capacidade de inovação e seu alto nível de tecnologia 

implementada, tornando-se um dos segmentos mais importantes na economia nacional, 

porém com o passar dos anos, a produção foi sofrendo transformações que aos poucos 

foram condicionando as empresas ao mercado competitivo em que se encontram hoje. 

À medida em que a oferta de produtos foi tornando-se maior que a procura, 

houve a necessidade de se flexibilizar a introdução de novos produtos e modelos, além 

de realizar frequentes alterações nos artigos, para suprir às novas necessidades, com isso 

a produção passou a não ser mais efetuada em linhas tão rígidas. 

Outro fator que colaborou com o atual contexto vivido pelas empresas, foi a 

redução constante dos preços de venda praticados pelo mercado, que as condicionou a 

detecção dos defeitos de forma mais eficaz, tanto para a redução de custos como para 

agilizar os processos, e assim conseguir disponibilizar os produtos de forma rápida e 

com preço acessível. 

Desta forma, para que possa ter êxito neste tipo de mercado, as empresas 

precisam produzir da maneira mais eficiente possível, e a utilização de um sistema de 

produção como o Lean manufacturing, por exemplo, é condição indispensável para que 

as organizações possam competir em igualdade de condições com seus concorrentes. 

O termo Lean foi escrito originalmente no livro "A Máquina que Mudou o 

Mundo" de Womack, Jones e Roos publicado nos EUA em 1990. Este livro expõe de 

forma clara as vantagens do desempenho do Sistema Toyota de Produção: grandes 

diferenças em produtividade, qualidade, desenvolvimento de produtos etc. e explica o 

sucesso das empresas japonesas, pioneiras na sua utilização (RIANI, 2006). 

Este sistema, que tem como objetivo fazer cada vez mais com cada vez menos, 

ou seja, utilizando menos o esforço humano, menos equipamentos, menos tempo e 

menos espaço, busca aproximar-se cada vez mais de oferecer aos clientes exatamente o 

que eles desejam no tempo certo, agregando benefícios provenientes da utilização dos 

conceitos de Manufatura Enxuta na implementação de uma nova divisão produtiva, que 

atua de forma corretiva e preventiva, de forma a contribuir para a redução de 

desperdício, aliado ao próprio sistema enxuto das empresas do segmento em questão. 

Demonstram-se, ainda, métodos práticos para a eliminação de potenciais desperdícios 

encontrados em meios produtivos, e a diferença entre o sistema de manufatura 

convencional, o qual ainda é utilizado por diversas empresas, e o sistema daquelas 

empresas que adotaram a Manufatura Enxuta como padrão de trabalho.  

Apesar de ter surgido em uma indústria automobilística japonesa, a filosofia 

Lean Manufacturing hoje é aplicada em empresas dos mais diferentes setores, de 

matérias-primas à distribuição, de serviços à manufatura. 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Lean manufacturing 

 

2.1.1 Origem e histórico 

 

 

 Com a Primeira Revolução Industrial, surgiram os primeiros conceitos da 



produção em massa, mas foi com a criação das linhas de montagem e dos postos fixos 

de trabalho, que esta teve um grande avanço (RAGO et al, 2003). 

Porém, no final da Segunda Guerra Mundial, a indústria japonesa precisou 

repensar seu modelo produtivo, surgindo então o Sistema Toyota de Produção (STP), 

que em virtude da escassez de recursos produtivos, buscou produzir com o menor custo 

possível e combatendo principalmente os desperdícios (OHNO, 1996). 

O termo Lean foi definido no final dos anos 80 em um projeto de pesquisa do 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), que estudou a indústria automobilística 

mundial buscando mapear as melhores práticas da indústria, através de entrevistas com 

funcionários, sindicalistas e funcionários do governo. 

O estudo evidenciou a notória superioridade da Toyota, que havia desenvolvido 

um novo sistema de gestão, muito superior quando se tratava de desenvolvimento de 

produtos e relacionamentos com clientes e fornecedores. 

A produção enxuta, ou Lean Manufacturing, foi o termo então usado para definir 

este novo sistema de produção muito mais eficiente, ágil, flexível e inovador do que a 

produção em massa. 

Em 2009, a Toyota tornou-se a maior em volume de vendas, mostrando aos 

concorrentes e ao restante do mundo as vantagens e os benefícios do sistema que 

desenvolvera. 

 

2.2 Definição e Caracterização do Lean 

 

A noção de fabricação enxuta não é nova e tem sido identificada com muitos 

nomes diferentes, tendo sido chamada de fluxo de fabricação, Sistema Toyota de 

Produção, just-in-time e tecnologia de fluxo de demanda, porém tornou-se conhecida 

mesmo como Manufatura enxuta ou Lean Manufacturing. 

A palavra “enxuta” é utilizada para descrever esse sistema produtivo, pois 

quando comparado com a produção em massa, implica em mais agilidade, rapidez e 

menor utilização de recurso Segundo Rago et al. (2003), a manufatura enxuta é uma 

série de processos flexíveis, que possibilita a produção ao menor custo, eliminando as 

perdas.  

Este sistema produtivo, também possibilita as empresas fabricar uma grande 

variedade de produtos, conforme pedidos específicos além de entrega-los aos clientes 

com lead time mais curtos. O diagrama em forma de “casa”, mostrado na Figura 1, 

evidencia que a base de sustentação do Lean Manufacturing é a eliminação total dos 

desperdícios, além das principais características da metodologia, bem como seus dois 

pilares, o Just in Time ou JIT, e a Autonomação ou Jidoka - entre outros componentes 

essenciais do sistema. 

 



 

 
Figura 1: Casa do Sistema Toyota de Produção. 

Fonte: Lean Way Consulting (2014). 

 

O Just in Time significa “no momento oportuno”, ou seja, refere-se às entregas 

aos clientes, no tempo certo e quantidades pedidas, sem gerar estoques ou atrasos, que 

implicam diretamente na produtividade e na lucratividade (OHNO, 1997). 

O Jidoka significa a transferência da inteligência humana para uma máquina. 

Dessa forma, o próprio sistema pode identificar possíveis anormalidades no processo e 

parar o seu funcionamento. (OHNO, 1997). A vantagem da autonomação é conseguir 

manter um sistema à prova de erros, evitando desperdícios com produtos defeituosos e 

com superprodução.  

Segundo este modelo, o objetivo do Lean Manufacturing é satisfazer as 

necessidades do cliente, fornecendo produtos e serviços da mais alta qualidade, ao custo 

mais baixo e com o menor lead time possível, além de assegurar um ambiente de 

trabalho seguro, ajudando a elevar o moral dos seus colaboradores. 

 

2.2 Principais ferramentas do Lean 

 

2.2.1 Mapa de Fluxo de Valor – VSM 

 

De acordo com Fernandes; Gomes; Filho, o Mapeamento do Fluxo de valor 

também conhecido com Value Stream Map (VSM) visa identificar os processos que são 

realmente necessários para fazer com que a matéria-prima se transforme em um produto 

final a ser entregue aos clientes.  

Esta ferramenta é o conjunto de todas as atividades que ocorrem desde a 

obtenção de matéria prima até a entrega ao consumidor do produto final, que demonstra 

o fluxo de materiais e de informações na medida em que o produto segue o seu fluxo de 

valor para atingir um fluxo contínuo, com base nas necessidades dos clientes, 

permitindo identificar desperdícios e cunhar recursos que permitam eliminá-los, 



garantindo a visualização do fluxo de materiais e informação, auxiliando na 

identificação e eliminação dos desperdícios e suas principais fontes e estabelecendo 

uma metodologia representativa de avaliação de processos.   

 

2.2.2 5 S’s 

 

O Programa 5S surgiu no Japão, no início da década de 50 após a Segunda 

Guerra Mundial, o mesmo foi criado com objetivo de melhorar as condições de trabalho 

e criar na organização um “ambiente da qualidade”, tornando-o altamente estimulador 

para que as pessoas possam transformar os seus potenciais em realização e terem um 

ambiente agradável, seguro e produtivo. 

Segundo Loureiro (1999) O primeiro livro no Japão a tratar do assunto é de 

autoria de Takashi Osada e traduzido e publicado no Brasil pelo Instituto IMAM, foi o 

5S’s Housekeeping – Cinco Pontos Chaves para o Ambiente da Qualidade Total. 

 

O 5S é gerado de cinco palavras em Japonês. No Brasil foi traduzido para: 

 

- Seiri - Senso de Utilização: Retirar tudo o que não é necessário ao trabalho, descartar o 

inútil. Refere-se à prática de verificar todas as ferramentas, materiais, etc. na área de 

trabalho e manter somente os itens essenciais para o trabalho que está sendo realizado. 

Tudo o mais é guardado ou descartado. Este processo conduz a uma diminuição dos 

obstáculos à produtividade do trabalho. 

 

- Seiton - Senso de Organização: Tudo deve ter local definido e claramente indicado e 

localização visível de documentos úteis, ou seja, cada coisa em seu lugar. O processo 

deve ser feito de forma a eliminar os movimentos desnecessários. 

 

- Seiso - Senso de Limpeza: Limpeza de maquinas, equipamentos, mesas, containeres, 

armários, bancadas e outros recursos da área de trabalho. O foco deste procedimento é 

notar que a limpeza deve ser parte do trabalho cotidiano, e não uma mera atividade 

eventual realizada quando os objetos estão desordenados. 

 

- Seiketsu - Senso de Padronização: Conhecer, orientar e utilizar componentes padrões e 

regras existentes. A gestão visual é fundamental para fácil entendimento de cada norma. 

 

- Shitsuke - Senso de Autodisciplina: é saber que o futuro está presente em cada ato. 

Uma vez que os 4 Ss anteriores tenham sido estabelecidos, transformam-se em uma 

nova maneira de trabalhar, não permitindo um refluxo aos antigos métodos. Todavia, 

quando surge uma nova evolução ou um novo instrumento de trabalho – ou a decisão de 

implantação de novas práticas, é recomendável a revisão dos quatro princípios 

anteriores. 

 

Estes foram os termos originais que deram nome ao método, e que exercem 

influência sobre os operadores, direcionando-os a atuarem com maior zelo e atenção, 

produzindo assim menor quantidade de defeitos, menos perdas ou desperdícios e 

consequente aumento da qualidade. 

 

 

 

2.2.3 Just in time  



 

 Segundo OHNO (1997 p.26), “Just in time significa que, em um processo de 

fluxo, as partes corretas necessárias à montagem alcançam a linha de montagem no 

momento em que são necessárias e somente na quantidade necessária. Uma empresa 

que estabeleça este fluxo pode chegar ao estoque zero. (...) para produzir usando o just 

in time de forma que cada processo receba o item exato necessário, quando ele for 

necessário, e na quantidade necessária, os métodos convencionais de gestão não 

funcionam bem”.  

Trata-se de uma sugestão de reorganização do espaço produtivo, alicerçada no 

juízo de que a eliminação de desperdícios visa o benefício continuado dos processos de 

produção. 

 

2.2.4çKanban  

 

 Segundo Shingo (1991) Kanban é uma ferramenta que controla a produção 

através do uso de cartões, onde determina a fabricação do lote de peças em um centro 

trabalho e o consumo das peças realizado pelo centro trabalho seguinte. 

A palavra Kanban, em japonês, possui vários significados, tais como: cartão, 

símbolo ou painel. De modo geral, Kanban é um sistema de controle da produção. O 

objetivo do Kanban é minimizar os estoques do material em processo, produzindo 

pequenos lotes, ou seja, somente o necessário, com qualidade, produtividade e no tempo 

certo dizia Shingo (1991). 

Conforme Huang e Kusiak (1996), no sistema Kanban a produção é comandada 

pela linha de montagem final. A linha de montagem recebe o programa de produção e 

vai consumindo as peças de um cartão, quando a cartão é esvaziado aciona o mesmo 

autorizando aos centros de produção antecedentes a fabricação de um novo lote de 

peças.  

Esta autorização para a fabricação de novas peças é realizada através do cartão Kanban. 

Sistema de puxar a produção. 

Segundo Huang e Kusiak (1996) cada lote é armazenado em recipientes 

padronizados (contêineres), contendo um número definido de peças. Para cada lote 

mínimo contido no container existe um cartão kanban correspondente.  

As peças dentro dos recipientes padronizados, acompanhadas do seu cartão, são 

movimentadas através dos centros produtivos, sofrendo as diversas operações do 

processo, até chegarem sob a forma de peça acabada à linha de montagem final. 

As principais vantagens alcançadas com a utilização do kanban é a diminuição 

dos estoques e da quantidade de papéis manejados na fábrica, além de poder trabalhar 

diretamente com o fornecedor. Porém, essa ferramenta pode apresentar um alto grau de 

variação nos tempos de processamento, intervalos irregulares entre as ordens 

controladas pelo sistema kanban e a necessidade, bem como o Sistema produtivo é 

constantemente interrompido, a menos que se mantenham níveis altos de estoque. 

 

3 MÉTODOS 

 

O presente trabalho trata-se de um ensaio teórico com ênfase no Lean 

Manufacturing, e sua aplicabilidade em empresas do setor automobilístico. 

 

Segundo Severino (2002), o ensaio teórico consiste na exposição lógico-

reflexiva com ênfase na argumentação e interpretação pessoal, portanto permite ao autor 



maior liberdade, à medida que não necessita se apoiar em documentação empírica e 

bibliográfica. 

Para a realização deste estudo, consultar-se-á em um primeiro momento, 

diferentes materiais como livros e periódicos, tanto na forma impressa quanto 

eletrônica, para obter o embasamento necessário para o estudo da aplicação do Lean 

Manufacturing. 

Em seguida, serão analisados estudos de casos anteriores que abordam a 

implantação da cultura Lean em empresas do ramo, além de enfatizar as ferramentas 

utilizadas neste processo de implantação e os resultados obtidos, a fim de entender o 

comportamento deste sistema de produção e analisar sua aplicabilidade. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A pesquisa buscou apresentar os dados coletados de estudos de casos prévios, 

relacionados à indústria automobilística, de distintos autores, e foram determinados a 

partir da necessidade de se obter maiores informações sobre os resultados da 

implantação do Lean nesse ramo da indústria. Para tanto, serão ratificadas as 

informações relacionadas aos seguintes tópicos: 

a) Localização da empresa; 

b) Setor de atuação da empresa; 

c) Ferramentas utilizadas na implantação; 

d) Resultados obtidos. 

 

Autor: Riani (2006) 

Empresa “A” 

a) Localização: A empresa possui plantas em Juiz de Fora-MG e Curitiba-PR; 

b) Setor de atuação: Produção de agulhas de aço inox; 

c) Ferramentas utilizadas na implantação: VSN, Kaizen, 5S; 

d) Resultados obtidos: Automação de sistemas, padronização de atividades, otimização 

da armazenagem de matéria-prima. 

 

Autor: Fioravante (2005) 

Empresa “B” 

a) Localização: Empresa multinacional, possui fábrica em São Caetano do Sul-SP, São  

José dos Campos-SP e Gravataí-RS; 

b) Setor de atuação: Montadora de automóveis; 

c) Ferramentas utilizadas na implantação: DFSS, Seis Sigma; 

d) Resultados obtidos: Padronização de atividades, redução no tempo de projeto. 

 

Autor: Ferreira (2004) 

Empresa “C” 

a) Localização: A empresa “C” possui fábrica em São José dos Campos-SP; 

b) Setor de atuação: Fabricação de compressor de deslocamento de ar; 

c) Ferramentas utilizadas na implantação: Lean Enterprise Thinking, Sistema da 

Qualidade; 

d) Resultados obtidos: Padronização de atividades, redução no tempo de projeto. 

 

 

 

5 CONCLUSÃO 



 

Com base nos efeitos apresentados, verificou-se aumento no percentual da carga 

de trabalho dos operadores com o balanceamento da carga de trabalho, ganho de 

capacidade de resposta no manuseio de materiais devido à mudança de layout e 

diminuição da movimentação de pessoas na célula de produção, mas principalmente, 

diminuição de custos e desperdícios, que é a meta fundamental do sistema Lean. 

Todavia, para que a operacionalização deste sistema de produção ocorra de 

forma eficaz, deve-se haver uma mudança de cultura e pensamento, o que constitui uma 

atividade complexa. Deve-se, em conjunto com a implantação do sistema Lean, aplicar 

estratégias de envolvimento (e desenvolvimento) do time de trabalho, uma vez que 

através da participação, colaboração de todos e atribuição de responsabilidades às 

pessoas certas é que ocorrerá uma execução orientada e focalizada. 

Com isso, conclui-se que a aplicação do Lean Manufacturing, juntamente com 

seus instrumentos, em empresas do setor automobilístico devem ter um zelo peculiar, 

dados os evidentes resultados de função, desempenho e, sobretudo ganhos financeiros 

para as organizações deste importante segmento. Destaca-se, porém, que é 

indispensável o comprometimento do alto-escalão ao longo de todo o procedimento, 

haja visto que embora a implementação cause um intenso impacto nos resultados, existe 

uma necessidade de manutenção contínua dos conceitos do Lean para todos os níveis da 

organização.  
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