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RESUMO 

 

A revolução industrial impulsionou a atualização dentro do chão de fábrica, acelerando 
o surgimento de novas ferramentas com o intuito de aperfeiçoar as linhas produtivas. 
O Trabalho Padronizado auxilia no balanceamento das linhas além de uma 
significativa redução nos desperdícios. Dentre suas vantagens resta saber: como é 
sua aplicação na busca por melhorias? O presente trabalho teve como objetivo 
demonstrar qual a aplicação do Trabalho Padronizado para otimização nos processos 
dentro da produção enxuta. Para se obter tal resposta, o método utilizado foi a revisão 
literária, caracterizada como pesquisa qualitativa descritiva. É uma ferramenta de 
melhoria contínua que associada a outros métodos pode promover bons resultados e 
quando é estabelecido a padronização dos processos se é possível notar as 
mudanças de forma continuada. Essa ferramenta pode ser avaliada como facilitadora 
para solucionar problemas e abrir o campo de visão dos gestores para possibilidades 
simples e eficazes. O uso desse método se mostra como sendo eficaz para o 
aperfeiçoamento no tempo de ciclo, eliminação de desperdícios e um melhor 
aproveitamento da mão de obra.  

 
Palavras-chave: Padronização, manufatura enxuta, otimização. 
 
  



MOTA, Natália Santos. Standardized work: application as a tool for improvements 

in lean production. 2019. 33 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação 

em Engenharia de Produção) – União Metropolitana de Educação e Cultura- UNIME, 

Itabuna, 2019. 

ABSTRACT 

The industrial revolt boosted the update inside the factory floor, accelerating the 

emergence of new tools in order to perfect the production lines. Standardized Work 

assists in balancing the lines in addition to a significant reduction in waste. Among its 

advantages remains to know: how is your application in the search for improvements? 

The present work had as objective to demonstrate the application of the Standardized 

Work for optimization in the processes within the lean production. To obtain such a 

response, the method used was the literary review, characterized as descriptive 

qualitative research. It is a continuous improvement tool that, together with other 

methods, can promote good results and when process standardization is established 

if changes can be continuously noticed. This tool can be evaluated as a facilitator to 

solve problems and open managers' field of vision to simple and effective possibilities. 

The use of this method proves to be effective for optimization in cycle time, waste 

disposal and better utilization of labor. 

 

Key-words: Standardization, Lean manufacturing, optimization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A revolução industrial foi a grande propulsora dos métodos de otimização além 

da introdução de máquinas para modernizar e melhorar os processos. A partir deste 

ponto surgem as ferramentas para melhorias que se fizeram necessárias devido ao 

aumento da demanda juntamente com a necessidade de produzir mais, em menor 

tempo, diminuindo o desperdício, nesse contexto a produção enxuta se encaixa pelo 

fator de propor ideias que unem essas vertentes. Atrelado a isso está o trabalho 

padronizado, estimulando o aprimoramento de cada tarefa através de documentos 

explicativos e treinamentos de capacitação. É uma ferramenta de melhoria contínua 

que associada a outros métodos pode promover bons resultados. 

A necessidade de acompanhar a evolução global, tecnológica e industrial traz 

a busca por métodos eficazes que possam atender ao campo atuante de setores 

variados. Quando estabelecido a padronização dos processos é possível ver as 

melhorias no cotidiano, como é ditado no Systema Toyota “ O processo correto 

produzirá os resultados corretos”. 

As ferramentas de melhoria contínua podem ser avaliadas como facilitadores 

para solucionar problemas e abrir o campo de visão dos gestores para possibilidades 

simples e eficazes. Nem sempre o melhor resultado será garantido por máquinas 

avançadas que podem acabar apertando o orçamento, é possível que se tenha 

soluções simples com ações locais que melhoram o desempenho. 

O trabalho padronizado (TP) representa uma ferramenta de aperfeiçoamento e 

melhoria nos processos. A pesquisa apresenta em seu desenvolvimento conceitos 

fundamentais para o entendimento acerca da utilização deste método, explicado sua 

aplicação e também os termos relacionados como produção enxuta e Takt time. 

Busca-se então saber: como é sua aplicação na busca por melhorias? 

Nesse contexto o presente trabalho visa demonstrar qual a aplicação do 

trabalho padronizado para melhorias de processos na produção enxuta. Tendo como 

objetivos específicos descrever a aplicação do Trabalho Padronizado nos processos 

produtivos, discutir os conceitos ligados a Produção Enxuta e apontar as mudanças 

resultantes da aplicação do método de Trabalho Padronizado. 

As etapas deste trabalho foram compostas de: revisão literária acerca do tema 

abordado, sendo esta uma pesquisa qualitativa e descritiva. Com a revisão literária 

pretendeu-se aprofundar o conhecimento sobre o trabalho padronizado com 
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abordagem de introdução na produção enxuta, destacando os pontos positivos de sua 

utilização para o melhoramento dos processos e de como o trabalho é realizado. O 

material utilizado como fonte de busca compreende em revistas, trabalhos 

acadêmicos, sites e livros publicados nos anos 2000 a ano 2015. As palavras chaves 

para o desenvolvimento do projeto: trabalho, padronizado, produção enxuta. 
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2. OS PROCESSSOS PRODUTIVOS 

 

O ambiente industrial é propicio para que haja separação de funções e 

processos, essas são características que ajudam no desempenho, porém quando 

aliadas a outros métodos pode garantir um melhor aproveitamento produtivo. A 

padronização dos processos aprimora a mão de obra, treina para que se gaste menos 

tempo, e posteriormente equilibre a linha produtiva com a diminuição do desperdício, 

simples de ser adotado, esse tipo de método permite uma melhor atuação do 

funcionário. 

A interação entre os processos é de fundamental importância para o 

desenvolvimento e aplicação do método proposto. É necessário o entendimento e 

estudo prévio acerca dos pontos que oferecem risco para a evolução da linha 

produtiva, nesse contexto o trabalho padronizado atua na melhoria, na eliminação de 

desperdício e na otimização. Para Martins e Laugeni (2012) as etapas desenvolvidas 

por uma empresa objetivando atender suas metas de curto, médio e longo prazos se 

inter-relacionam, muitas vezes de forma muito difícil. Tais atividades, no intuito de 

transformar insumos, tais como matérias-primas, em produtos acabados e/ ou 

serviços consomem recursos e nem sempre agregam valor ao produto final.  

Desta forma é evidenciada a importância da interação entre os processos e 

como cada etapa impacta o produto e/ ou serviço final. Sendo assim a padronização 

nos processos surge como um aliado para melhores resultados em todas as fases 

desde a entrada até a saída. De acordo com Chiavenato (2004), houve a substituição 

de operários pelas máquinas, nas tarefas, em que se podia automatizar e acelerar o 

processo de repetição. Isso demonstra a procura contínua do aperfeiçoamento de 

linhas produtivas ao longo do tempo, era necessário superar os desafios e o 

crescimento acelerado da indústria. 

Para Martins e Laugeni (2012), a produção artesanal entrou em colapso com o 

acontecimento da revolução industrial, com a invenção da máquina à vapor, começou-

se a usar a forma de máquina ao invés da força humana. Começava ali o pontapé 

inicial para a evolução a qual se conhece nos dias atuais. 

 

A verdadeira revolução na maneira como os produtos eram fabricados 
trouxe consigo algumas exigências, como a padronização dos 
produtos e seus processos de fabricação; o treinamento e a 
habilitação da mão de obra direta à criação e o desenvolvimento dos 
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quadros gerenciais e de supervisão; o desenvolvimento de técnicas de 
planejamento e controles financeiros e de produção; e o 
desenvolvimento de técnicas de vendas. (MARTINS E LAUGENI 
2012, p.5) 

 

O início foi marcado pela necessidade de adequação, para acompanhar a todas 

as mudanças e prioridades que surgiam de forma acelerada, com isso todos os 

setores tinham que evoluir com a mesma velocidade. Segundo Vieira Filho (2012) a 

era industrial teve seu início marcado pela necessidade de atender à uma demanda, 

que era cada vez mais crescente isso fez com que o proprietário perdesse o contato 

com todo o processo. A partir de então a procura por adequação de cada etapa se 

tornava um fator inevitável para que se atingisse uma produção com excelência em 

qualidade. O estudo e registro de todo o espaço e operações foi necessário para o 

entendimento das reais necessidades. 

 

2.1 CONCEITUANDO A PRODUÇÃO 

 

Um sistema de produção pode ser facilmente caracterizado pela transformação 

de entradas em saídas, com processos que agregam valor ao produto. A maneira de 

organizar e de prestar um serviço é tão importante quanto os processos de 

transformação em si, ou seja, não é recomendado pensar apenas no  “chão de fábrica” 

como o ponto mais importante dentro desse contexto, pois as etapas que antecede 

são de fundamental importância para a finalização. 

O processo de transformação input e output (entrada e saída) gerencia todos 

os materiais necessários para a produção de prestação de um serviço, nesse contexto 

a etapa de transformação é constituída por input, onde a matéria prima é utilizada 

gerando o produto ou serviço output. (WANDICK, 2014) 

 Martins e Laugeni (2012) define os sistemas de produção todo aquele que tem 

por objetivo fabricar bens manufaturados, ou prestar serviços e ao estudar sobre os 

sistemas de produção, deve-se considerar pontos importantes como: o produto, os 

consumidores, a matéria prima, a transformação, mão de obra ligada ao processo e 

por fim os sistemas de controle. Dessa forma é possível identificar uma rede de etapas 

interligadas que deram a estrutura necessária para uma operação eficaz. 

Para um melhor entendimento acerca dos fatores expostos acima é necessário 

a compreensão da história evolutiva do sistema produtivo. Houveram pontos 
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determinantes para a melhoria dos processos como são conhecidos na atualidade. A 

aprimoração se deu pelas dificuldades e necessidade de adaptação. 

 

2.2 HISTÓRICO DO PROCESSO DE PROUÇÃO 

 

O trabalho padronizado teve o pontapé inicial com a revolução industrial, onde 

se havia a necessidade de grandes volumes de produção mantendo um padrão de 

qualidade entre o que era produzido (KWASNICKA, 2010). Alguns estudiosos do 

século XX tiveram grande destaque ao abordar temas voltados para a produção. 

Frederick Taylor propôs em seu livro: Princípios da Administração Científica, a divisão 

do trabalho por atividades, estudando assim cada etapa isoladamente para compor 

um processo, mantendo assim uma padronização em todos os pontos, dessa forma o 

produto final seria resultado de todas as etapas e não somente de apenas um 

(KWASNICKA, 2010). Essa ideia se aperfeiçoou ao longo da história, contribuindo 

para a diminuição do tempo de realização de cada processo com o menor esforço 

possível. 

“Atribuir diferentes serviços a pessoas diversas com sua capacidade para bem 

executá-los não é uma invenção recente, mas sim natural ao ser humano”. 

KWASNICKA, (2010, p.12) 

Padronizar, alinhar e aperfeiçoar são as melhores definições para essa 

ferramenta de melhoria. Um simples roteiro de produção destinado a cada etapa pode 

revelar os pontos fracos a serem melhorados bem como a melhoria do que já é feito, 

em um menor tempo, com um menor esforço, com aproveitamento máximo e acima 

de tudo sem fadigar o operário. 

Para entender como esse tipo de ferramenta pode ser útil é necessário 

entender outras definições não menos importantes, e que se complementam para 

melhor adequação de aplicação dessa ferramenta. 

A produção enxuta surgiu com o Lean Manufacturing ou Sistema Toyota de 

Produção (STP) surgiu após a segunda guerra mundial, como uma forma que os 

japoneses inventaram para se destacar mediante as perdas sofridas com o conflito. 

Era necessário essa ascensão pois a Ford vinha em crescimento e isso poderia abalar 

o setor econômico e produtivo da nação (PASCAL, 2008). Esse sistema tinha como 

objetivo principal o Just In Time, ou seja, o que foi pedido, no momento em que foi 

solicitado com a melhor qualidade possível. A partir daí surgiu a produção enxuta, foi 
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através dela que se tornou possível o alcance desse objetivo, pois dessa forma iria 

eliminar os oito desperdício, eliminar o retrabalho e melhorar o Lead Time (PASCAL, 

2008). 

 

A análise feita de todos os processos desde o pedido do cliente até o 
recebimento do pagamento é o ponto mais relevante. Ao longo desse 
percurso é que são eliminados os desperdícios e perdas que não 
acrescentam valor ao produto/ serviço, assim pensava o grande 
revolucionário. (TAIICHI OHNO, 1998) 

 

Assim forma a produção enxuta se configura pelo modo em que não há 

desperdício, mas na verdade o que se pratica é tentar enxugar o processo ao máximo, 

de acordo com o que foi solicitado pelo cliente, na hora em que foi solicitado e feito 

corretamente da primeira vez, sem que haja o retrabalho. “Produção enxuta é, 

formalmente, toda produção realizada sem desperdício”. (VIRGILIO, 2017).  

O STP necessita de algumas ferramentas de sustentação, consideradas como 

pilares que são Just in Time (JIT), e Jidoka. Just in Time (JIT), significa no momento 

certo, tudo é produzido na hora em que for solicitado, diminuindo os estoques e os 

custos decorrentes do processo.  

 O Jidoka significa autonomação, com intervenção humana, esse método 

permite ao operador a possibilidade de detectar quando uma situação anormal 

acontece podendo intervir no processo de imediato. (TODARO, 2018). Esses sistemas 

juntos esclarecem a intenção do STP que é a base da produção enxuta. O mais 

importante é entender e atender as necessidades do cliente no momento certo, com 

a melhor qualidade possível. 

O trabalho padronizado regulamenta a instrução de trabalho de cada operário 

no processo, baseado no Takt, que é o tempo necessário para produzir e atender a 

demanda, com a definição do passo a passo a ser realizado dentro desse tempo, com 

um estoque mínimo utilizado apenas para a manutenção daquele exato processo. 

Para Maximiano (2005), realizar as operações transformando os materiais e 

componentes em produto diminuindo os desperdícios e custos sem comprometer a 

qualidade do produto, seria o ponto máximo e efetivo. 

O trabalho padronizado consiste em expor em cada estação ou posto de 

trabalho o roteiro a ser realizado, seja com ilustração, esquema entre outros meios 

tem seu objetivo de melhoria continua através do método Kaizen. Para as empresas 

que desejam a implementação de tal ferramenta terá como vantagem a documentação 
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de cada processo, facilitando a realização e até aplicação de treinamentos de fácil 

entendimento, o que ocasionará no aperfeiçoamento e diminuição da variabilidade. 

(LIKER, 2005) 

Nessa padronização é essencial a utilização de três documentos básicos para 

o acompanhamento dos processos, sendo possível sugerir alterações em uma 

determinada etapa.  

São eles: Quadro de capacidade do processo, neste calcula-se a capacidade 

produtiva de cada máquina que pode estar interligada à um outro processo, dessa 

forma é possível enxugar ao máximo as perdas e eliminar os possíveis fatores de 

risco. O segundo é a tabela de comunicação do trabalho, que registra a cronoanálise, 

ou seja, a soma de todos os tempos necessários e ocioso que é colocado em 

comparação com o sugerido pelo documento, isso vai permitir ajustes referente ao 

tempo gasto para produzir. O terceiro item básico e necessário é o diagrama do 

trabalho padronizado, neste diagrama é colocado o layout do processo, bem como a 

localização do estoque e como se movimenta o operador (TODARO, 2018). Este tipo 

de documento fica exposto como forma de indicativo visual e deve ser revisado caso 

haja alterações significativas.  

De acordo com Ferro (2013),“é importante estabelecer o trabalho padronizado 

para liberar o cérebro para pensar formas novas e melhores de fazer aquela 

atividade”. 

Esta é uma forma de estabelecer um desenvolvimento na gestão, a partir de 

certo ponto após sua aplicação é possível que não seja necessário muito esforço para 

realizar determinada tarefa, o fazer torna-se automático e eficaz. Isso contribui para o 

desenvolvimento de novas formas de se fazer a mesma coisa, ou até mesmo adicionar 

melhorias. Segundo Chiavenato (1983) “a produção em série teve destaque através 

da padronização do trabalho, atingindo assim padrões que culminaram na 

diferenciação do produto final”. 
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3. PRODUÇÃO ENXUTA 

 

Criado pela Toyota entre os anos de 1948 e 1975, o sistema de produção 

enxuta faz a interação de termos importantes para o entendimento da padronização 

industrial.  (LIKER, 2005) 

Esse sistema engloba todos os aspectos abordados no capitulo anterior, como 

a otimização dos processos, atendendo ao cliente de maneira eficiente, no menor 

prazo, com qualidade.  

O método de produção enxuta busca a eliminação contínua do desperdício, 

pelo fluxo progressivo com que os processos produtivos acontecem, pela produção 

segundo a demanda do cliente, no tempo, e na quantidade por este estabelecidos e, 

por fim, pela relação próxima e de parceria com os fornecedores. (TODARO, 2018) 

Esse sistema de gerenciamento direciona a produção à um nível levado de 

aproveitamento e eliminação de desperdícios, facilitando a padronização dos 

processos. Além disso, são utilizadas várias ferramentas para a melhoria dos 

processos; permitindo que o fluxo produtivo se comporte de maneira flexível e 

adaptável. 

 Algumas determinações autorizam que os processos sejam testados sempre 

que entram em operação, seguindo o método científico de experimentação. Para 

realizar qualquer modificação, é utilizada uma metodologia própria de experimentação 

da modificação assegurando assim que o processo se desenvolverá sempre em um 

patamar superior de desempenho. (MARTINS E LAUGENI, 2012) O uso da 

experimentação possibilita a readequação de partes em que o funcionamento pode 

alterar de forma negativa o resultado esperado. 

 

3.1 OS PILARES DA PRODUÇÃO ENXUTA E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

A criação dos pilares de sustentação da produção enxuta se deu pela 

necessidade de eliminar a grande quantidade de desperdício aliado a produção com 

qualidade total, forçando um aperfeiçoamento em todos os níveis que englobavam o 

sistema produtivo. 

A produção enxuta busca como um de seus principais objetivos a satisfação e 

o atendimento das necessidades do cliente, ou seja, fornecer produtos e serviços de 

qualidade com baixo custo e com o menor Lead Time possível, para que esse ideal 
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seja atingido é fundamental a eliminação do desperdício que assente sobre dois 

pilares igualmente importantes, que são o Jidoka e Just-in-time. (TODARO, 2018) A 

junção das diversas ferramentas auxilia na obtenção de melhores resultados, e 

principalmente satisfazer as necessidades do cliente. 

Atrelado aos pilares de sustentação desse sistema estão todas as ferramentas 

que servem de base para estabilização de processos, aperfeiçoando todas as técnicas 

usadas e implementando novas necessidades. 

 

                     Figura 1: Pilares de sustentação da produção enxuta 

 

            Fonte: Todaro (2018) 

 

A Figura 1 representa graficamente a estrutura e disposição das ferramentas 

do Lean Manufacturing, que compõe a produção enxuta e servem e base para sua 

implantação. 

 

3.1.1 Estabilidade  

 

Base de sustentação, tem fundamental importância para das continuidades 

nas aplicações de novas ferramentas, e a falta de estabilidade pode ocasionar em 

paradas indesejadas causando prejuízos significativos na produção.  
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             A estabilidade apresenta-se como a sustentação da estrutura, pois necessita-

se de um certo nível de estabilidade para que o fluxo contínuo se torne possível. Não 

sendo alcançado, o processo acabará por passar mais tempo parado do que rodando. 

A estabilidade pode ser impactada pela mão de obra, máquinas, material ou método 

empegado. (TODARO, 2018) É necessário que haja constância, para a fluidez de 

todas as operações envolvidas, isso permitirá um maior aproveitamento de todos os 

recursos. 

A estabilidade destaca a necessidade de se promover a capacitação da mão 

de obra, com treinamentos para que haja sempre atenção na realização das tarefas. 

As máquinas devem estar aptas para executar o processo, por isso deve-se haver 

uma periodização e investimento em manutenção preventiva para evitar quebras e 

detectar possíveis falhas. O abastecimento da matéria prima no local correto e com a 

quantidade necessária para o ciclo também se faz importante. 

 

3.2 JIDOKA 

 

O Jidoka nada mais é do que a autonomação. A máquina possui informações 

suficiente para interromper o processo em caso de uma situação anormal e 

interpretada como falha, por isso o Jidoka está relacionado com o aspecto qualitativo 

do sistema. Para Ohno (1997, p 63) a autonomação de Jidoka é um processo de 

“autonomação inteligente” que consiste em dar inteligência à máquina.  

Quando há a autonomação das máquinas o índice de peças defeituosas são 

reduzidas significativamente elevando o lucro, diminuindo o desperdício e retrabalho 

e viabilizando o investimento inicial e/ ou futuro. 

 Em um sistema de produção, o objetivo é sempre chegar à perfeição, a qual 

dificilmente se alcança, pois conforme os desperdícios identificados são removidos, 

outros não tão significativos surgem. A definição de valor também não é constante e 

a sua revisão identifica outros desperdícios ao longo da cadeia de valor. Assim, a 

perfeição é um objetivo seguido na produção enxuta (MARTINS E LAUGENI, 2012). 

A autonomação apresentou ao cenário novas possibilidades de diminuição das falhas 

que ocasionam perdas e atrapalha a produção, uma possiblidade a mais para se 

atingir um nível maior de qualidade. 

O conceito Jidoka não é voltado apenas para a utilização das máquinas. A 

autonomação também pode ser aplicada à mão de obra humana, pois através de 
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treinamentos e preparação o funcionário fica apto para identificar problemas, e 

interromper o processo, evitando a continuidade de uma produção defeituosa.  

 A cultura da empresa é importante nesses sistemas, pois o ideal de produto, 

processo e empresa deve ser único e claro a todos, para torná-lo alcançável. Este 

ideal é buscado por meio das melhorias realizadas constantemente nos processos. 

(MARTINS E LAUGENI, 2012) 

Assim o Jidoka também pode ser relacionado com a autonomia, para detecção, 

parada e correção, sejam elas de máquina ou de mão de obra humana. 

 

3.3 JUST-IN-TIME 

 

Esse pilar de sustentação representa a produção exata, no tempo exato e na 

quantidade exata. Todaro (2018) explica que uma vez implementado o JIT 

integralmente, a empresa pode chegar ao estoque zero, eliminando-se assim uma 

atividade que não agrega valor (estoque).  

O estoque requer um investimento de armazenagem que na maioria das vezes 

representam um grande custo para as empresas. Principalmente pela disponibilização 

de espaço que poderia ser utilizado de uma forma lucrativa, além dos custos 

secundários, a eliminação deste item resulta em lucro para a indústria. Outro fator 

importante é que o JIT evita o acumulo de material sem destinação.  

Para Ohno (1997), em um processo de fluxo, as partes corretas necessárias á 

montagem alcançam a linha de montagem no momento em que são necessárias e 

somente na quantidade necessária. 

Três elementos se fazem necessários na implantação do JIT, sendo eles o 

tempo Takt Time, que refere-se ao tempo que estabelece o ritmo do sistema produtivo; 

e o fluxo contínuo, que por sua vez atua na melhoria da interação entre os processos 

produtivos. Segundo Kosaka (2009) o objetivo do fluxo contínuo é eliminar as paradas 

não planejadas que ocasionam os reinícios na produção que normalmente acontecem 

em sistemas convencionais. Esses ajustes diminuem o Lead Time, assim tem-se a 

otimização através da redução do tempo em que não se produz devido as paradas, 

toda essa ação também contribui para a eliminação do estoque, e na detecção de não 

conformidades  
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Aliado aos itens já citados considera-se também o sistema puxado de produção 

sob necessidade e/ ou pedido, as peças são feitas de acordo com a necessidade do 

processo, e o tempo é definido pelo cliente. 

 

3.4 OS SETE DESPERDÍCIOS DA PRODUÇÃO 

 

O sistema de gerenciamento enxuto busca a eliminação do desperdício. Assim 

desperdício é tudo que consome recurso, mas não agrega valor ao produto. PINCCHI 

(2017) 

Na produção enxuta a busca por atividades desnecessárias faz parte da rotina, 

muitas vezes o desperdício está em pequenas fases da produção, encontra-los é o 

primeiro passo para eliminá-los e otimizar os processos. 

Os sete desperdícios da produção são identificados pela ocorrência de excesso 

produtivo, ou seja quando é produzido além do que é necessário. Cada etapa deve 

produzir exatamente, nem mais nem menos, o que pede ou exige o processo seguinte, 

de forma que a cadeia de valor atenda a demanda real.  Outro fator que também é 

incluído na lista de desperdício é a espera ou fila quando as interrupções refletem na 

espera por parte do cliente, a idealização do processo é que ele siga em fluxo rápido. 

Esse desperdício ocorre quando alguém ou algum equipamento que deveria estar 

produzindo não está fazendo nada. 

O processamento desnecessário, que é a realização de esforço ou etapa inútil 

para a realização da atividade, se configura um desperdício, isso ocorre quando para 

produzir algo são feitas ações que não precisariam ser feitas. O estoque compõe uma 

parcela generosa quando o assunto é gasto isso porque uma   produção parada, 

ociosa ou ainda não despachada para o consumidor final, vai impactar em 

necessidades de armazenamento, item este que requer espaço e investimento. 

Produtos ou serviços são feitos para serem consumidos.  

O transporte exige um alto investimento para sua realização, tanto de caráter 

interno quanto externo. É um grande desperdício fazer qualquer tipo de transporte que 

poderia ser evitado.  A movimentação também é uma forma de desperdício pois todo 

e qualquer movimento que não agrega valor ao trabalho ou produto estará sendo feito 

em vão. O ideal é que todo o movimento de um trabalhador seja usado para produzir. 

Por fim a correção que normalmente acontece quando se produz da forma errada, e 
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isso exige que o mesmo seja refeito, o que utilizará de mais recursos. (PINCCHER, 

2017) 

Os setes desperdícios citados acima são os que normalmente ocorrem com 

mais frequência em processos produtivos, impressiona como pequenos pontos se 

tornam tão decisivos quando o objetivo é enxugar os gastos e produzir e forma limpa 

e econômica, otimizando os lucros. 
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4- MÉTODO DE APLICAÇÃO DO TRABALHO PADRONIZADO 

  

O trabalho padronizado é uma das ferramentas do sistema Lean Manufacturing, 

que visa o sincronismo e organização das equipes, em busca de melhores resultados. 

O Lean Manufacturing é uma iniciativa que busca eliminar desperdícios, isto é, excluir 

o que não tem valor para o cliente e imprimir velocidade à empresa (WERKEMA 2006). 

Aumentar a qualidade, melhorar os prazos e custo para o cliente é o objetivo quando 

se procura maximizar o produto ou trabalho fornecido 

 

                       Figura 2: Esquema rotativo dos benefícios do Trabalho Padronizado 

 

              Fonte: Tessari (2017) 

 

A Figura 2 representa a interatividade dos benefícios desencadeados pela 

aplicação do trabalho padronizado. Na medida em que a demanda aumentava ficava 

evidente a necessidade de aplicação das ferramentas que compõe os pilares de 

sustentação da produção enxuta. As necessidades se voltavam para a diminuição do 

desperdício, e consequentemente o aumento de produtividade. Estabelecer um fluxo 

de produção e uma forma de manter constante o suprimento externo de matérias-

primas para as peças a serem usinadas era o melo pelo qual o sistema Toyota, ou 

japonês de produção deveria ser operado. (OHNO 1997) 

O trabalho padronizado está embasado em três principais definições para que 

ele opere com maior aproveitamento, são eles: 

Takt Time, tempo que estabelece o ritmo do sistema produtivo, para atender a 

necessidade do cliente no prazo determinado. 
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Sequencia de trabalho, onde se busca definir a melhor maneira de manter o 

processo instável, produzindo com qualidade dentro do tempo especificado. 

Estoque em processo, ou seja, o quanto é produzido em cada processo, para 

balancear a linha e manter um ritmo adequado. (TESSARI, 2017) Esses fatores são 

os mais importantes para manter um balanceamento e equilíbrio permitindo 

padronizar sem que haja dificuldades nas operações. 

 

4.1 OBJETIVOS DO TRABALHO PADRONIZADO 

 

 O trabalho padronizado busca estabilizar o processo, ou seja, reduzir as 

variações que levam a perdas, essas variações nem sempre são explícitas, por isso 

um aprofundamento sobre os processos pode identificar problemas e viabilizar a 

implantação da padronização. Tendo em vista a complexidade dos processos 

produtivos gerenciais, uma técnica que visa reduzir a variabilidade dos processos de 

trabalho, sem prejudicar a flexibilidade das operações é a padronização. (FREITAS e 

ROSA, 2013). 

As indústrias e empresas devem analisar o uso do trabalho padronizado como 

uma possibilidade de melhoria e de aperfeiçoamento, pois é possível o aumento dos 

lucros através da redução de variabilidade. 

Outro objetivo importante na implantação do trabalho padronizado é a garantia 

de qualidade. Aperfeiçoar um produto manter e aumentar sua qualidade representa 

um grande desafio para as empresas.  

Segundo Freitas e Rosa (2013) isso leva as empresas aprimorarem e 

desenvolverem os melhores métodos e padrões para o seu processo produtivo. Tendo 

em dados informativos que se apresentam em oportunidades de melhoria, as 

empresas vêm desenvolvendo as técnicas de padronização de seus processos, com 

o intuito de maximizar a produtividade, melhorar a qualidade do produto, reduzir os 

desperdícios e controlar melhor os processos. Um outro objetivo do trabalho 

padronizado é alavancar a melhoria contínua. Com o andamento do processo é 

possível a verificação de informações uteis para a formação de um banco de dados, 

que futuramente pode ser acessado e utilizado da melhor maneira possível. O avanço 

da tecnologia e tudo que influencia o comportamento dos variados seguimentos levam 

as mudanças rápidas nas reais necessidades dos clientes. (VIEIRA FILHO, 2012). 
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Acompanhar e se antecipar à essas mudanças, é o que permite o crescimento no 

mercado para garantir uma parcela e expandir novos horizontes.  

 

                Figura 3: Benefícios do Trabalho Padronizado 

 

              Fonte: Werkema (2006) 

      

  Flexibilização para as mudanças e novas ideias, qualidade, segurança dentre 

outros pontos são melhorias que o trabalho padronizado pode promover, isso também 

influencia a diminuição de outros pontos conforme mostra a Figura 3. 

 

4.2 FERRAMENTAS DE AUXÍLIO PARA APLICAÇÃO DO TRABALHO 

PADRONIZADO 

 

O trabalho padronizado utiliza de muitas ferramentas do sistema Lean 

Manufacturing para embasar sua aplicação.  Uma dessas ferramentas é a instrução 

de trabalho, que é a representação através de ilustrações de como deve ser executado 

cada passo da montagem e/ ou serviço. Para se formular uma instrução e trabalho é 

necessária uma análise aprofundada de todo o processo, verificando cada função 

detalhadamente, assim é possível projetar o passo a passo para a realização de 

determinada atividade (TESSARI, 2017). Essa instrução deve ficar em frente ao posto 

de trabalho, para que o funcionário siga cada passo com os exemplos e dessa forma 

aperfeiçoe a técnica e tempo empregado no processo. 
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Outra ferramenta é o diagrama do trabalho padronizado. Corresponde à uma 

representação gráfica para orientar o deslocamento do operador entre o processo. 

Essa orientação permite uma melhor interação dos colaboradores eliminando as 

possibilidades de ações desnecessárias. (WERKEMA, 2006). Essa representação 

evidencia o Work In Progress (WIP), que é o trabalho em progresso, que faz referência 

ao material semi-acabado. 

 

                Figura 4: Esquema de movimentação de operadores 

 

       Fonte: Tessari (2017) 

 

A Figura 4, expõe a necessidade da organização do espaço dentro do espaço 

produtivo, e principalmente como devem se movimentar os operários de forma em que 

se tenha um bom aproveitamento sem que seja necessário o desgaste físico e 

emocional das pessoas destinadas à realizarem a tarefa. 

Para compor essa junção, pode ser aplicado a tabela para balanceamento do 

tempo das linhas produtivas. Nela devem constar as atividades a serem 

desempenhadas com a soma de cada atividade manual e automática em comparação 

com o Takt. A tabela a seguir demonstra atividades desempenhadas em uma farmácia 

de manipulação com o tempo e cada tarefa até o fim do ciclo. Esse é um exemplo 
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hipotético, usado apenas para demostrar como essas três ferramentas pode melhorar 

a visão acerca do processo, além de auxiliar o desempenho do operador, com a 

medição correta os tempos para a tomada de decisão e ajustes que sejam 

necessários. (TESSARI, 2017) 

 

Quadro 1: Controle de atividades e ciclos 

Fonte: Tessari (2017) 

 

A Tabela 1, enfatiza a importância de manter os tempos registrados, isso 

permite um melhor controle de ciclos, sendo possível prever o cumprimento de prazos 

pré-estabelecidos, o que possibilita a garantia de entrega no prazo determinado para 

o cliente. 

O uso de tais ferramentas no trabalho padronizado é crucial para garantir seu 

sucesso. A padronização deve ser elaborada no local real, ou seja, onde o processo 

ocorre, sendo essa a forma mais clara de se ter os resultados esperados. (TESSARI, 

2017) 

Toda instrução de trabalho deverá ser clara, objetiva e específica para cada 

posto, havendo assim uma distinção de tarefas. Isso especifica o tempo, a sequência 

e o ritmo da atividade. Essas instruções devem estar sempre expostas no processo e 

sempre que necessário ser alterado.  

O trabalho padronizado busca o aperfeiçoamento através de métodos e 

estratégias sequenciais para que todos os colaboradores realizem as tarefas e 

procedimentos da mesma forma. O trabalho padronizado garante: que todos os 

colaboradores realizem as suas atividades de maneira simples, lógica e ordenada; 

O
P

ER
A

D
O

R
 1

 

    Tempo minutos 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

OP Atividade Manual Automática                       

10 Gerar ficha de peso 10 5                       

20 Separar substâncias 10 15                       

30 Pesar quantidades 5                         

40 Manipular 5                         

50 Envasar 10                         

60 Embalar  10                         

70 Expedir 5                         

Total 55 20                       
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garante a eliminação de movimentos desnecessários; e a qualidade dos serviços 

prestados, em função da padronização dos movimentos. (FREITAS e ROSA 2006). 

Utilizar de maneira correta todos os recursos disponíveis e realizar as tarefas de 

maneira simples sem uso de esforço ou movimentos desnecessários representam 

pequenos avanços que a padronização pode promover em um ambiente de trabalho. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Visando atender melhor seus clientes, todo o mercado industrial e empresarial 

tem buscado o aperfeiçoamento de maneira global, acompanhar a evolução diária da 

tecnologia representa um desafio, e manter-se adequado as necessidades dos 

clientes virou prioridade. Com o intuito de tornar o mercado mais atraente e acessível 

ao consumidor, as empresas buscam a otimização dos processos, com aplicação de 

ferramentas de melhoria continua que funcionam como meios facilitadores para obter 

os resultados esperados. 

A eliminação dos desperdícios; o aproveitamento adequado de espaço, 

matéria–prima e mão de obra, são os pontos mais destacados quando se pretende 

otimizar as linhas produtivas. Dentro da produção enxuta, e a aplicação das 

ferramentas (Just-in-time, Jidoka, Trabalho padronizado), se mostra favorável na 

obtenção de bons resultados, esses meios facilitam a flexibilização e adaptação dos 

processos. 

A padronização estabiliza o processo, reduzindo as variações que ocasionam 

as perdas e paradas indesejadas. Ao padronizar é possível diminuir o nível de 

variabilidade, os processos em que isso ocorre se mostram mais lucrativos. O trabalho 

padronizado também amplia o campo de visão para a parte de gestão, auxiliando na 

tomada de decisão. Diante de todas as pesquisas seria interessante a continuidade 

da pesquisa explorando novas vertentes. 
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