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Custos em Indústrias. 2019. 41P. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação 

em Engenharia de Produção) – Faculdade Anhanguera, Niterói, 2019. 

 

RESUMO 

 
A redução de custo se mostra uma busca frequente no processo de produção 
de diversos tipos de indústrias. Melhorar a qualidade final do produto e o  
processo produtivo são fatores fundamentais para manter a competitividade 
das indústrias. Os diferentes tipos de perdas devem ser diminuídos e se 
possível eliminados. Dentre as ferramentas da engenharia de produção 
destaca-se o sistema de produção enxuta, sistema criado no Japão, que tem 
como objetivo reduzir gastos que não acrescentam valor no processo 
produtivo. Este estudo apresenta através de uma revisão bibliográfica algumas 
das ferramentas do sistema de produção enxuta e sua aplicabilidade em 
diferentes tipos de indústrias, identificando os desperdícios, oferecendo 
propostas de melhorias e os resultados de sua aplicabilidade. A realização do 
estudo demonstrou a eficácia e a versatilidade do sistema de produção enxuta, 
pois além de melhorar a produção, diminuir o tempo de produção, reduzir os 
custos e desperdícios o sistema pode ser empregado em diferentes setores da 
indústria com êxito no que se propõe. 
 
Palavras-chave: Produção enxuta; Sistema Toyota, Custo; Indústria; 

Desperdício. 

  

[SLBP1] Comentário:  
 

1.Resumo e Abstract 

 
Ajuste o Resumo. Ele tem que ser 
realizado com espaço simples e sem 
parágrafos, ou seja, deve apresentar 
texto corrido. No resumo 4 pontos 
devem ser mencionados: o que? 
(Explicitar o título da monografia); por 
quê? (O motivo de ser escolhido); como 
foi elaborado? (O tipo de pesquisa 
realizada); e a conclusão? (A verificação 
ou constatação sobre tudo o que foi 
lido, analisado e desenvolvido ao longo 
do texto). Deverá entre 150 a 500 
palavras. Não apresente citações, 
ilustrações ou símbolos.  
As palavras chaves têm que estar a 1 
espaço em branco de entrelinhas 
simples do Resumo. (Obs.:  São palavras 
ou termos que identificam o conteúdo 
do trabalho. Deixe o espaço entre o 
resumo e as palavras-chave. Escreva de 
três a cinco palavras chave, com a 
primeira letra em maiúscula e separada 
por um ponto-e-vírgula.) 

 
Os padrões da ABNT para a página do 
resumo: 

Fonte tamanho 12 para Arial ou 14 
para Times New Roman. 
Título centralizado, em caixa alta e 
negrito. 
Texto e palavras-chave justificados e 
com 1,0 cm (simples) entre linhas. 

 
As mesmas normas são utilizadas no 
resumo e no abstract. 

 



 

 
 

ABREU, Denis Pereira. Lean Production System For The Reduction Of 
Industrial Costs. 2019. 41P. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 

Engenharia de Produção) – Faculdade Anhanguera, Niterói, 2019. 

 

ABSTRACT 

Cost reduction is a frequent search in the production process of various types of 
industries, improve the final quality of the product and the production process, 
are key factors to maintain the competitiveness of industries. The different types 
of losses should be reduced and, if possible, eliminated. Among the tools of 
production engineering is the lean production system, a system created in 
Japan, which aims to reduce expenses that do not add value to the production 
process. This study presents through a literature review some of the tools of the 
lean production system and its applicability in different types of industries, 
identifying the wastes, offering proposals for improvements and the results of 
their applicability. The study demonstrated efficacy and versatility of the lean 
production system. In addition to improving production, reducing production 
time, reducing costs and waste, the system can be successfully used in 
different industry sectors. 
 

Key-words: Lean production; Toyota System, Cost; Industry; Waste. 
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1. INTRODUÇÃO     
 

A engenharia de produção conta com importantes ferramentas do 

sistema de produção enxuta para o gerenciamento da produção em indústrias. 

O sistema nasceu após a necessidade das indústrias orientais competirem com 

as indústrias ocidentais, pensando em um modelo de produção inovador, 

aonde o lucro não vem da grande produção e sim da diminuição de gastos.  

Na indústria existem diversos tipos de desperdícios, que aumentam 

ainda mais os custos da produção, a produção enxuta visa identificar esses 

desperdícios e corrigir os erros no processo produtivo, aprimorando a produção 

e melhorando suas logísticas, diminuindo assim os custos da produção e 

aumentando o lucro.  

O trabalho surgiu da necessidade de diminuir custos de produção em 

indústrias, com a diminuição do desperdício em diversos setores, tais como 

diminuição da produção de peças desnecessárias, melhoria do layout de 

trabalho, diminuição de pessoal não capacitado e melhoria no sistema de 

transporte, o sistema de produção enxuta se mostra efetivo nesses fatores. 

O estudo apresentado divide-se em três capítulos, onde o primeiro 

capítulo apresenta a Produção Enxuta e suas ferramentas, o capitulo dois 

demostra os principais custos/gastos e desperdícios de uma indústria e no 

terceiro capitulo como o sistema e produção enxuta pode ser aplicado na 

redução de custos em diferentes indústrias. 

O objetivo do presente estudo é demonstrar através de uma revisão da 

literatura como a produção enxuta pode diminuir os custos em diferentes 

segmentos industriais. Descrever o Sistema de Produção Enxuta e suas 

ferramentas, apresentar como este é eficaz na redução de custos, demonstrar 

os principais custos da produção industrial e demonstrar a aplicabilidade do 

Sistema de produção enxuta em diferentes indústrias. 

O tipo de pesquisa realizado neste trabalho foi uma revisão bibliográfica, 

no qual foi realizada uma consulta a livros e por artigos científicos selecionados 

através de busca nas seguintes bases de dados: Scholar google e Scielo.  O 

período dos artigos pesquisados foram os trabalhos publicados nos últimos 23 

anos. As palavras-chave utilizadas na busca foram: produção enxuta, sistema 

toyota, custos, indústria, desperdício. 

[SLBP2] Comentário:  

2.Introdução 

 
Na Introdução você deve dizer com suas 
palavras o que pretende com o seu TCC, ou 
seja, é uma forma de apresentar ao leitor o 
que será abordado. Nela deve conter 
parágrafos que falem sobre a importância 
do tema escolhido, sua relevância e 
aplicabilidade. 

 
A introdução deve ser numerada. Exemplo: 
1. INTRODUÇÃO 
Ajustar os demais títulos do trabalho 

 
ATENÇÃO: A introdução deve ser 
escrita com as suas próprias palavras.  
Na Introdução deverá conter o 
problema de pesquisa, o objetivo geral, 
objetivos específicos, justificativa e a 
metodologia, redigidos em texto 
corrido, ou seja, em parágrafos, sem 
atribuir tópicos, itens ou seções. 
Não é indicado apresentar citações e 
figuras na Introdução. 
Elabore um pouco mais a Introdução. 

 

2.1.Composição da Introdução 

 
A Introdução deve conter parágrafos que 
falem sobre a importância do tema 
escolhido, sua relevância e ...

[SLBP3] Comentário: ATENÇÃO! 
 
 
Na Atividade 2, você deverá, 
obrigatoriamente, apresentar os itens 
desenvolvidos e corrigidos na atividade 
1, com o acréscimo do desenvolvimento 
dos Capítulos 2 e 3.  
Todo trabalho deverá ser realizado em 
forma de revisão de literatura. Na 
revisão de literatura o aluno não poderá 
criar, produzir, projetar, desenvolver, 
otimizar, implementar, ou seja, nada que 
envolva experimentos, atividades 
práticas ou em campo. Todo trabalho 
deverá ser realizado utilizando apenas 
obras literárias como livros, artigos, ...

[SLBP4] Comentário: Apresentar capa 
e demais elementos estruturais do modelo. 

[SLBP5] Comentário: 2.3.Mod

elo para Metodologia. 

 
O tipo de pesquisa realizado neste 
trabalho, foi uma Revisão 
Bibliográfica, no qual foi realizada uma 
consulta a livros, dissertações e por 
artigos científicos selecionados através 
de busca nas seguintes bases de dados 
(livros, sites de banco de dados, 
etc....)” base 1”, “base 2” e “base 3”, 
etc....  O período dos artigos 
pesquisados foram os trabalhos 
publicados nos últimos “X “anos   As 
palavras-chave utilizadas na busca 
foram:” palavra 1”, “palavra 2” e” 
palavra 3”, etc....  ...
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2. PRODUÇÃO ENXUTA 
 

O Sistema de Produção Enxuta evoluiu da necessidade das indústrias 

orientais competir com as indústrias ocidentais. Certas restrições no mercado 

exigiram a produção de pequenas quantidades de muitas variedades sob 

condições de baixa demanda, um destino que a indústria japonesa enfrentou 

no período do pós-guerra. Estas restrições serviram como um critério para 

testar se os fabricantes de carros japoneses poderiam se estabelecer e 

sobreviver competindo com os sistemas de produção e de vendas em massa já 

estabelecidos na Europa e nos Estados Unidos (OHNO, 1997). 

 

2.1_DEFINIÇÃO 

 

As expressões Produção Enxuta, Sistema Toyota de Produção (STP) e 

Lean Manufacturing são termos utilizados por diferentes autores, porém 

referem-se ao mesmo sistema de organização do processo produtivo 

(WOMACK et.al, 2004). 

O autor LIMA (2003) cita que o termo produção enxuta foi cunhado pela 

primeira vez por Krafcik (1988), membro do grupo de estudos do IMVP – 

International Motor Vehicle Program. Na indústria automotiva o processo de 

reestruturação interna e externa vem acontecendo sob forte inspiração da 

filosofia enxuta de produção. Esta denominação foi criada para expressar um 

sistema de produção caracterizado pela eliminação progressiva do desperdício, 

pelo fluxo contínuo com que os processos produtivos ocorrem, 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 fornecedores. 

Estes seriam os requisitos básicos que configuram um sistema enxuto de 

produção. 

O sistema de produção de passos múltiplos, característico de muitos 

sistemas de produção, envolve métodos de empurrar e de puxar. No método 

de empurrar, utilizado amplamente nas Indústrias, a quantidade planejada de 

produção é determinada pelas previsões de demanda e pelos estoques 

disponíveis; períodos sucessivos de produção são determinados a partir de 

informações padronizadas, preparadas em determinadas ocasiões para cada 
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passo; o produto é então produzido sequencialmente desde o passo um. No 

sistema puxado, o processo final retira as quantidades necessárias do 

processo precedente num determinado momento, e este procedimento é 

repetido na ordem inversa passando por todos os processos anteriores. O 

Sistema de Produção Enxuta é um sistema puxado (OHNO, 1997). 

Toledo (2002) acrescenta que  o pensamento enxuto pode ser entendido 

como a forma de produzir cada vez mais com cada vez menos recursos e, ao 

mesmo tempo, aproximar-se dos clientes e oferecer aquilo que eles realmente 

almejam, tornando o trabalho mais satisfatório e oferecendo retorno imediato 

sobre os esforços da transformação do desperdício em valor. 

 

2.2_ EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

A Produção Enxuta surgiu no Japão em 1950 por meio de estudos feitos 

por dois engenheiros, Eiiji Toyoda e Taiichi Ohno. Após uma visita aos Estados 

Unidos, mais precisamente à Ford, que utilizava o sistema de produção em 

massa, chegou-se a conclusão que copiar ou melhorar o sistema da Ford era 

inviável, seria necessário criar um novo sistema de produção. A partir daí criou-

se o Sistema de Produção Enxuta (ELIAS, 2003). 

O sistema é não mais do que a tradução estilizada de um conjunto de 

políticas-padrão das práticas desenvolvidas pela Toyota desde a década de 40, 

práticas essas tão bem-sucedidas que permitiram à Toyota escapar da crise 

que assolou a economia japonesa em 1973, com o choque do petróleo, 

passando a ser utilizadas por diversas firmas nipônicas. Estas, por sua vez, 

vieram a surpreender o Ocidente ao final da década de 70 e início da década 

de 80. As empresas americanas e europeias se dedicaram, então, a entendê-

lo, desenvolver e implementar suas versões do sistema. A difusão então rápida 

e abrangente, chegando ao Brasil em meio à década de 80, e ganhando força 

de movimento generalizado durante os ajustes de 89-94 (OHNO, 1997). 

 

2.3_ PRINCÍPIOS DO SISTEMA DE PRODUÇÃO ENXUTA 

 

Conforme Jones e Womack (1998), a manufatura enxuta tem como seu 

principal objetivo, alinhar a melhor sequência possível de trabalho a fim de 
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agregar valor de forma eficaz aos produtos solicitados pelo cliente, oferecendo 

exatamente o que ele deseja e transformando, na melhor maneira possível. A 

manufatura enxuta é uma forma de tornar o trabalho mais satisfatório, 

oferecendo feedback imediato sobre os esforços para transformar desperdício 

em valor. 

A produção enxuta tem sua aplicabilidade mais evidente nas indústrias 

que produzem de acordo com processos repetitivos em lote, onde há uma 

produção de produtos variados em lotes, que se repetem. São exemplos 

clássicos as metalúrgicas, fábricas de eletrodomésticos e confecções, entre 

outros (ELIAS 2003). 

Segundo Jones e Womack (1998), Os principais princípios da 

manufatura enxuta são: valor, cadeia de valor, fluxo, produção puxada, 

perfeição. 

O valor só pode ser definido pelo cliente em termos de produto 

específico (um bem ou um serviço ou ambos simultaneamente) que atenda às 

necessidades do cliente a um preço específico em um momento específico.  

Todo produto ou serviço possui uma cadeia de valor e sua análise deve 

mostrar três tipos de ações existentes: atividades com adição de valor, 

atividades sem adição de valor, mas necessárias e atividades sem adição de 

valor.  

O uso da equalização da produção, da sincronização e fluxo de peças 

unitárias para acabar com as esperas interprocessos representa um avanço 

formidável. Assim, esse princípio relata a importância do fluxo contínuo, onde 

as etapas de produção estão organizadas em uma determinada sequência, de 

maneira que o produto passe para as etapas seguintes sem estoques 

intermediários ou itens semi- acabados (Jones e Womack, 1998).  

Uma produção puxada significa que um processo inicial não deve 

produzir um bem ou serviço sem que o cliente de um processo posterior o 

solicite. Dessa forma, a empresa deve puxar o pedido através do cliente ao 

invés de produzir conforme a sua capacidade (empurrar o pedido) (Jones e 

Womack, 1998).  

O foco da perfeição é que a eliminação dos desperdícios deve ser uma 

rotina nas organizações. Dessa maneira, a empresa não deve nunca 
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interromper esforços para realizar melhorias nos processos (Jones e Womack, 

1998). 

A base do Sistema de Produção Enxuta é a absoluta eliminação do 

desperdício. Os dois pilares necessários à sustentação do sistema são: Just-in-

time e Autonomação. 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 necessários e somente na quantidade necessária. Uma 

empresa que estabeleça esse fluxo integralmente pode chegar ao estoque 

zero. 

O fluxo de produção é a transferência de materiais. O modo 

convencional era fornecer materiais de um processo inicial para um processo 

final. Assim, Ohno (1997) pensou sobre a transferência de materiais na direção 

inversa. 

O fim da linha de montagem é tomado como o ponto inicial. Baseado 

nisto, o plano de produção, indicando os tipos de produtos desejados com sua 

quantidade e data em que deverão estar prontos vai para o final da linha de 

montagem. Então, o método de transferência de materiais é invertido. Para 

fornecer os componentes usados na montagem, um processo final vai para um 

processo inicial para retirar apenas o número de peças necessárias. Nesta 

forma reversa, o processo de fabricação vai do produto acabado de volta para 

o departamento onde teve inicio a montagem dos materiais. Cada elo na 

corrente just-in-time está conectado e sincronizado. Por essa razão, os níveis 

gerenciais são também drasticamente reduzidos. O Kanban é o meio usado 

para transmitir informação sobre apanhar ou receber a ordem de produção 

(OHNO, 1997). 

Elias (2003) afirma que para a eliminação do desperdício o Just In Time 

(JIT) exerce papel fundamental. Tem o objetivo de produzir o produto certo, no 

tempo certo e na quantidade correta.  

A outra base do Sistema Toyota de Produção é denominado de 

autonomação, conhecida também como automação com um toque humano. 

Muitas máquinas funcionam sozinhas uma vez que estejam ligadas. Mas, as 

máquinas de hoje possuem uma tal capacidade de desempenho que pequenas 

anormalidades, como a queda de um fragmento qualquer em seu interior pode, 

de alguma forma, danificá-la. Quando isso ocorre, dezenas e em seguida 

[SLBP6] Comentário:  

2.5.Sem citações 

 
Quais foram às fontes de pesquisa 
utilizadas? Devem ser todas citadas no 
texto. Sem elas, o seu trabalho não é 
considerado um trabalho científico, 
descaracterizando-o como um TCC. 
Reveja e corrija todas as seções ou 
subseções que estão sem apresentar 
nenhuma citação. 

 
Sempre que utilizar alguma fonte de 
pesquisa, mesmo que você reescreve 
com as suas palavras, ela tem que 
estar citada no texto e incluída nas 
referências, ou seja, todas as 
referências têm que estar citadas ao 
longo do trabalho, assim como toda 
citação tem que estar presente nas 
referências. 

 
Veja quando um texto precisa ser citado 
ou não: 
 
No Brasil existem homens e mulheres (é 
uma informação de senso comum, não 
precisou de pesquisas para que saiamos 
disso, não precisa ser citado) 
 
No Brasil existem mais homens que 
mulheres (é uma informação que 
precisou de um estudo para que ela 
fosse dada, cite o autor deste estudo) 
 Informe a fonte de onde foi retirada 
está e as demais informações sem 
fontes. 
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centenas de componentes defeituosos são produzidos e logo se acumulam. 

Com uma máquina automatizada deste tipo, a produção em massa de produtos 

defeituosos não pode ser evitada. Não existe qualquer sistema de conferência 

automática embutido para sanar tais contratempos. É por isto que a Toyota da 

ênfase à autonomação — máquinas que podem evitar tais problemas 

―autonomamente‖. Na Toyota uma máquina automatizada com um toque 

humano é aquela que está acoplada a um dispositivo de parada automática. 

Dessa forma, inteligência humana, ou um toque humano, é dado às máquinas. 

A autonomação também muda o significado da gestão. Não será necessário 

um operador enquanto a máquina estiver funcionando normalmente. Apenas 

quando a máquina para devido a uma situação anormal é que ela recebe 

atenção humana. Como resultado, um trabalhador pode atender diversas 

máquinas, tornando possível reduzir o número de operadores e aumentar a 

eficiência da produção (OHNO, 1997). 

A autonomação desempenha um duplo papel. Ela elimina a 

superprodução, um desperdício significativo na manufatura, e evita a produção 

de produtos defeituosos, além de diminuir o gasto com pessoal, pois como 

citado anteriormente um profissional qualificado pode operar diversas 

maquinas. 

 

2.4_ FERRAMENTAS DO SISTEMA DE PRODUÇÃO ENXUTA 

 

Segundo Elias (2003), Para que a produção enxuta possa ser 

implantada, a fábrica deve adotar algumas técnicas, que juntas, a tornam 

possível. Essas técnicas são: kanban, manufatura celular, 5 Ss, setup rápido, 

inspeção autônoma, manutenção produtiva total, dispositivos a prova de erros 

(poka-yoke), e Kayzen. Essas técnicas buscam eliminar atividades que não 

agregam valor. 

 

2.4.1_ O kanban é uma palavra japonesa que significa ―anotação 

visível‖, mas que vem sendo traduzida comumente como cartão. O kanban é 

uma maneira de informar às pessoas envolvidas diretamente com o processo 

de produção o que deve ser produzido internamente ou fornecido (no caso do 
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relacionamento cliente-fornecedor externo), e operacionaliza a produção 

puxada (ELIAS, 2003). 

Kanban  é um instrumento para o manuseio e garantia da produção just-

in-time, Basicamente é uma forma simples e direta de comunicação localizada 

sempre no ponto que se faz necessária, é o meio usado para transmitir 

informação sobre apanhar ou receber a ordem de produção. Neste papel a 

informação pode ser dividida em Três categorias: (1) informação de coleta, (2) 

informação de Transferência, e (3) informação de produção (OHNO, 1997).    

Ohno, (1997) frisa que o sistema de produção progride pela supervisão 

minuciosa e constante das cinco regras do kanban como num problema sem 

fim, a sua primeira e segunda regra, o Kanban serve como um pedido de 

retirada, um pedido de transporte ou entrega, e como uma ordem de 

fabricação. A regra três do kanban proíbe que se retire qualquer material ou 

que se produza qualquer mercadoria sem um Kanban. A regra quatro requer 

que um Kanban seja afixado às mercadorias. A de número cinco exige 

produtos 100% livres de defeitos (ou seja, não envie peças defeituosas para o 

processo subsequente). A regra seis pede a redução do número de Kanbans. 

 

2.4.2_ A manufatura celular consiste em configurar a fábrica, do ponto 

de vista do arranjo físico, em um conjunto de postos de trabalho que 

processam famílias definidas de produtos, através de operações diferentes e 

sequenciais, a fim de permitir o fluxo contínuo e o emprego flexível da mão-de-

obra, através de operários polivalentes (ELIAS, 2003). 

Antigamente, os tornos localizavam-se na área dos tornos, e as 

máquinas de fresar na área de fresar. Agora, posicionamos um torno, uma 

máquina de fresar e uma perfuratriz conforme a verdadeira sequência do 

processo de fabricação. Desta maneira, ao invés de ter um operário por 

máquina, um operário supervisiona muitas máquinas ou, mais precisamente, 

um operário opera vários processos. Isto melhora a produtividade (OHNO, 

1997). 

 

2.4.3_ Os 5 Ss são cinco palavras japonesas: seiri –senso de seleção e 

de utilidade; seiton – senso de organização; seiso –senso de limpeza; seiketsu 

– senso de saúde ou zelo; shitsuke – senso de autodisciplina. É uma técnica 
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utilizada para criar um local de trabalho adequado ao controle visual e à 

produção enxuta (ELIAS, 2003). 

O 5S auxilia a organização e classificação dos materiais e ferramentas 

mantendo um ambiente limpo e organizado, facilitando tornar os problemas 

visíveis. Um sistema visual bem desenvolvido aumenta a produtividade, reduz 

defeitos e erros, facilita a comunicação e dá os funcionários um maior controle 

sobre seu ambiente (LIKER, 2005). 

 

2.4.4_ Setup rápido significa a necessidade da troca de ferramentas 

serem realizada de forma rápida, a fim de que os produtos possam ser 

produzidos em pequenos lotes, de maneira econômica, e de acordo com as 

necessidades dos clientes, no momento certo (SHINGO, 2000). 

A ferramenta de troca rápida, quando utilizada dentro da organização, 

promove mudanças substanciais, pois proporciona uma flexibilização na 

fabricação de produtos, as trocas demoradas resultam em estoque excessivo, 

tamanho de lote grande e má qualidade do produto (SILVA et al 2013 Apud 

FERREIRA, 2004). 

 

2.4.5_ A inspeção autônoma tem por princípio fundamental que 

qualidade não se controla, qualidade se faz, ou seja, as inspeções devem ser 

realizadas pelos próprios operadores, eliminando a dependência de inspeções 

externas realizadas pelo departamento de controle de qualidade, agilizando 

assim a produção. 

 

2.4.6_ A manutenção produtiva total (MPT) implica que os próprios 

operários tenham responsabilidade por parte da manutenção das máquinas 

que operam, reduzindo assim a dependência do departamento de manutenção 

e minimizando a possibilidade de fluxo produtivo ser interrompido, o que é 

crítico com a produção enxuta, uma vez que ela trabalha com estoques que 

buscam tender a zero, possuindo desta forma poucas possibilidades de manter 

a produção em andamento em caso de pane (ELIAS 2003). 

A MPT visa estabelecer boa prática de manutenção por meio de cinco 

metas (SLACK, CHAMBERS e JOHNSTON, 2008):  
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a) Melhorar a eficácia dos equipamentos. De acordo com a análise das 

perdas que ocorrem na produção, examinam-se como as instalações estão 

contribuindo para a eficácia dos processos. Estas perdas podem ser resultados 

de tempo parado, velocidade e defeitos.  

b) Realizar manutenção autônoma. Permitir que o pessoal que trabalhe 

com os equipamentos seja responsável por algumas tarefas de manutenção e 

o pessoal de manutenção seja responsável por procurar melhorias para 

desempenho da manutenção.  

c) Planejar a manutenção. Realizar uma abordagem elaborada para 

todas as atividades de manutenção, incluindo o nível de manutenção 

preventiva necessária e os padrões para manutenção preditiva.  

d) Treinar todo o pessoal em habilidades relevantes de manutenção. 

Tanto o pessoal de manutenção quanto o de operação devem ter habilidades 

para desempenhar seus papéis com forte ênfase no treinamento adequado e 

contínuo.  

e) Conseguir gerir os equipamentos logo no início. Meta direcionada de 

forma a evitar totalmente a manutenção por meio de ―prevenção de 

manutenção‖. 

 

2.4.7_ O Poka-Yoke os dispositivos a prova de erro são destinados a 

impedir a ocorrência de defeitos na produção. Há duas maneiras nas quais o 

poka-yoke pode ser usado para corrigir erros: método de controle - quando o 

poka-yoke é ativado, a máquina ou a linha de processamento para, de forma 

que o problema pode ser corrigido; a outra é o método de advertência: quando 

o poka-yoke é ativado, um alarme soa, ou uma luz sinaliza, visando alertar o 

trabalhador (SHINGO, 1996). 

Para Slack, Chambers e Johnston (2008) a ideia dos poka-yokes está 

baseada no princípio de que os erros humanos são inevitáveis até certo grau 

sendo importante a prevenção para que não se tornem defeitos e os define 

como ―dispositivos ou sistemas simples (preferencialmente baratos) que são 

incorporados em um processo para prevenir erros de falta de atenção dos 

operadores, que provocam defeitos‖. 
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 2.4.8_ kaizen significa melhoramento contínuo e continuado, 

envolvendo todos na organização, de gestores a trabalhadores de linha de 

frente. Normalmente são atividades realizadas por grupos de funcionários da 

organização que atuam no sentido de eliminar os desperdícios ou problemas 

de produção identificados nos processos (SILVA et Al. 2013 Apud OLIVEIRA, 

2008).  
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3. CUSTO DE PRODUÇÃO EM INDÚSTRIAS  
 

Precisamos conhecer um pouco sobre a área de custos, pois possuí 

uma terminologia própria, por isso serão apresentadas algumas definições de 

custo aceitas por grande parte dos autores. 

De acordo com Oliveira (2005), conhecer custo é uma condição 

essencial para administrar uma empresa, independente do tipo: industrial ou 

comercial e de seu porte: pequena, média ou grande. 

O conhecimento dos custos é vital para saber se, dado o preço, o 

produto é rentável; ou, se não rentável, se é possível reduzi-los (MARTINS, 

2008). 

Até meados do século XVIII, a contabilidade visava medir e controlar o 

patrimônio dos proprietários, isso devido aos modelos de empresa da época 

que era basicamente voltada para a agropecuária, o comercio e a fabricação 

de produtos artesanais, que não preocupavam com a alocação de custos aos 

seus produtos. Com o aparecimento do sistema produtivo, nasceu também à 

necessidade de calcular os custos para a formação dos estoques e assim o 

surgimento da contabilidade de custos (OLIVEIRA, 2005). 

A contabilidade de custo busca identificar todos os gastos do processo 

produtivo, e assim realizar análises, classificações, controle, avaliações, 

orçamentos e planejamentos, tornando-a assim uma importante ferramenta de 

gestão, ajudando na tomada de decisões (OLIVEIRA, 2005).  

Muitas empresas procuram conhecer os principais aspectos que 

envolvem o processo de custos, para compreendê-los e aplicá-los na empresa 

com o objetivo de reduzir o valor do produto fabricado, mas sem perder a 

qualidade do produto desenvolvido (EYERKAUFER, 2013). 

 

3.1_ CUSTOS 

 

Martins (2008) define custo como sendo o valor monetário dos bens e 

serviços consumidos na produção de outros bens e serviços.  

 Para Maher (2011), custo pode ser compreendido como um sacrifício de 

recursos, o preço de cada produto é medido pelo sacrifício que é realizado para 

adquirir o produto desejado. 
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O Custo é também um gasto, só que reconhecido como tal, isto é, como 

custo, no momento da utilização dos fatores de produção (bens e serviços), 

para a fabricação de um produto ou execução de um serviço (MARTINS, 2008). 

Podemos então denominar como custo, os gastos utilizados na 

produção de bens e serviços. No caso industrial, são os fatores utilizados na 

produção, como matérias-primas, salários e encargos sociais dos operários da 

fábrica, depreciação das máquinas, dos móveis e das ferramentas utilizadas no 

processo produtivo (MARTINS, 2008). 

 

3.2_ CLASSIFICAÇÃO DE CUSTOS 

 

Os custos industriais são indicadores muito utilizados para avaliar o 

desempenho das organizações e utilizar na tomada de decisões. Alves (2015) 

cita a classificação de Buvinich (2014), que define:  

a) Diretos: São os custos de fácil alocação aos produtos, sendo 

diretamente incluídos no cálculo dos mesmos. Ou seja, consiste em todos os 

recursos que são apropriados diretamente na produção do produto. 

Apresentam a característica de serem mensuráveis de forma objetiva. . 

Exemplos: aço para fabricar chapas, salários dos operários, etc (ALVES, 2015). 

b) Indiretos: São os custos de difícil alocação aos produtos/serviços e 

necessitam de aproximações, isto é, algum critério de rateio, para serem 

atribuídos aos produtos.  Exemplos: seguros e aluguéis da fábrica, supervisão 

de diversas linhas de produção (ALVES, 2015); 

c) Fixos: São custos que, em determinado período de tempo e em certa 

capacidade instalada, não variam, qualquer que seja o volume de atividade da 

empresa. Existem mesmo que não haja produção. Exemplos clássicos de 

custos fixos podem ser apresentados por meio dos gastos com aluguéis e 

depreciação (ALVES, 2015). 

d) Variáveis: Seu valor total altera-se diretamente em função das 

atividades da empresa. Logo, varia de acordo com o volume da produção. 

Exemplos óbvios de custos variáveis podem ser expressos por meio dos 

gastos com matérias-primas e embalagens (ALVES, 2015). 
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 De acordo com Carareto (2006) os custos são classificados de 

diferentes formas limitando o número de contas numa lista pré-determinada 

num rol das contas de cada empresa. 

a) Quanto à natureza: Busca a padronização das contas de forma que 

não seja permitido que pessoas diferentes em épocas diferentes utilizem títulos 

diferentes para registrar uma mesma operação. O registro de cada operação e 

a sua classificação pode ser intitulado de forma diferente por cada empresa. 

Exemplos: produtos acabados, produtos em elaboração, matérias-primas, 

depreciação, mão-de-obra, etc. Na classificação de custo quanto à natureza a 

apuração do custo total ocorre através da soma de todos os custos tomando-se 

o valor individualmente. Já para apurar o custo acumulado de cada um deles 

faz-se necessário a adoção da classificação de custo por função (CARARETO, 

2006).  

b) Quanto à função: Objetiva a identificação do custo das diferentes 

atividades da empresa de forma a possibilitar um maior controle dos valores 

orçados para cada uma delas. Segundo Dutra (2003) as funções podem 

concentrar-se em cinco níveis – direção, apoio, gerência, supervisão e 

execução. A classificação de custos quanto à função caracteriza-se pela 

departamentalização dos gastos separando-os por meio de diferentes setores 

independentemente de sua participação na produção de bens e serviços.  

c) Quanto à contabilização: Contabilmente as contas são divididas em 

dois grandes grupos: patrimoniais e de resultado. Os custos e despesas são 

alocados em um desses grupos e denominados de custos realizados e a 

realizar, onde os custos realizados são os consumidos para efeito de resultado 

contábil do período. Ex.: mão-de-obra, matérias-primas, depreciações, que 

integram o custo do produto vendido (CARARETO, 2006).  

Quanto aos custos a realizar, formam as contas patrimoniais referem-se 

aos produtos que já foram fabricados, no entanto, continuarão classificados 

como custos a realizar até que estes produtos sejam comercializados, 

passando então para custos de produtos vendidos (DUTRA, 2003).  

d) Quanto à apuração: Trata da alocação de cada custo de forma direta 

a cada tipo diferente de produto ou de função de custo, os quais não haviam 

sido alocados no momento da ocorrência do custo. É utilizado para avaliar o 

desempenho de cada produto ou serviço individualmente. Para identificar a 
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participação de cada produto no desempenho global da empresa é necessário 

que sejam classificados em custos diretos e indiretos. Esta classificação dos 

custos em diretos e indiretos tem como objetivo avaliar os estoques de 

produtos em elaboração e acabados (DUTRA, 2003). 

e) Quanto à formação: Tem como principal característica a variabilidade 

ou não em função do volume da atividade em determinado período. O custo 

tem influência direta quanto à quantidade de produtos a serem produzidos pela 

empresa e subdividem-se em: Custos fixos e variáveis (DUTRA, 2003).  

f) Quanto à ocorrência: Nesta classificação os custos subdividem-se em 

função das fases de sua ocorrência, sendo formado pela matéria-prima, a qual 

pode ser chamada de custo básico, esta recebe a atuação da mão-de-obra, o 

que resulta nos dois custos diretos. Segundo Dutra (2003), ―além da mão-de-

obra, atuam sobre os custos básicos os custos gerais, em sua maioria 

indiretos, e estes, somados à mão-de-obra, constituem-se no custo de 

transformação, pois são eles que transformam a matéria-prima‖. 

 

3.3_DIFERENÇA ENTRE CUSTOS E DESPESAS 

 

É relevante a distinção entre custos e despesas, visto que as despesas 

são alocadas diretamente no resultado. Os custos dos produtos vendidos têm o 

mesmo tratamento das despesas, já os produtos acabados que não foram 

vendidos ou em elaboração são alocados ao estoque. Conforme Martins 

(2003), ―A regra é simples, bastando definir-se o momento em que o produto 

está pronto para a venda. Até ai, todos os gastos são custos. A partir desse 

momento, despesas‖ (OLIVEIRA, 2015). 

Podemos distinguir custos e despesas da seguinte forma: os custos "vão 

para as prateleiras", sendo armazenados nos estoques, são consumidos pelos 

produtos ou serviços durante seu processo de elaboração. Já as despesas 

estão associadas ao período, não repercutem, diretamente, na elaboração dos 

produtos ou serviços prestados (MARTINS, 2008). 

. Gastos incorridos após a disponibilização do produto devem ser 

classificados como despesa. Estão associadas a gastos administrativos e/ou 

com vendas e incidência de juros (despesas financeiras). Possuem natureza 

não fabril, integrando a Demonstração do Resultado do período em que 
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incorrem. Diz-se que as despesas estão associadas ao momento de seu 

consumo ou ocorrência. São, portanto, temporais (MARTINS, 2008). 

A comissão do vendedor, por exemplo, é um gasto que se torna 

imediatamente uma despesa. O equipamento usado na fábrica, que fora gasto 

transformado em investimento e posteriormente considerado parcialmente 

como custo, torna-se, na venda do produto feito, uma despesa (MARTINS, 

2008).  

As despesas são itens que reduzem o Patrimônio Líquido e que têm 

essa característica de representar sacrifícios no processo de obtenção de 

receitas. Todo produto vendido e todo serviço ou utilidade transferidos 

provocam despesa, geralmente é previsível e orçada, relacionada a um período 

e não ao produto ou processo produtivo.  (MARTINS, 2008).  

Custo ―é medido pelo valor corrente dos recursos econômicos 

consumidos ou a serem consumidos na obtenção dos bens e serviços a serem 

utilizados nas operações, trata-se de valor de troca‖. Portanto, não reduz nem 

aumenta os lucros no momento de sua ocorrência. Já as despesas, por 

definição, reduzem o lucro, representando o uso ou consumo de bens e 

serviços no processo de obtenção de receitas (SANTOS, 2018 Apud 

Hendriksen e Breda 2001).  

 Custo, porém, no sentido estrito da palavra, representa o sacrifício de 

recursos para a geração de bens e serviços; portanto, não modifica o 

patrimônio líquido da entidade (SANTOS 2018).  

 

3.4_ ELEMENTOS DE CUSTOS 

 

Os principais elementos que influenciam no resultado de qualquer 

entidade são representados por meio das receitas auferidas, dos custos e 

despesas. De acordo com Bertó (2017) destacam-se como principais custos e 

despesas segundo a natureza: custos com materiais, custos operacionais, 

despesas administrativas, despesas financeiras, despesas tributarias e 

despesas de venda. 

O custo com material se divide em direto e indireto: o custo com material 

direto são os matérias que de alguma forma conseguem ser identificados e 

apropriados diretamente a um produto ou serviço. Custos com materiais 
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indiretos não integram diretamente os produtos e serviços, objetos da atividade 

final da empresa, geralmente integram os custos e despesas operacionais e 

despesas administrativas (BERTO, 2017). 

Para Ribeiro (2011) os materiais que integram fisicamente o produto 

(Matérias-primas e materiais secundários), e as embalagens quando aplicadas 

aos produtos dentro da área de produção são chamados de materiais diretos. 

 A matéria-prima é a substância bruta principal e indispensável na 

fabricação de um produto. Os materiais secundários entram na composição 

dos produtos, juntamente com a matéria-prima, complementando-a ou até 

mesmo dando o acabamento necessário ao produto (RIBEIRO, 2011).  

Os Materiais Auxiliares são todos os materiais que, embora necessários 

ao processo de fabricação, não entram na composição dos produtos. Ex. Numa 

indústria de móveis de madeira, são as lixas, as estopas, os pincéis, a graxa 

etc.. Os Materiais de embalagem são os materiais destinados a acondicionar 

ou embalar os produtos antes que eles deixem a área de produção. Ex: sacos 

plásticos, caixas de papelão (RIBEIRO, 2011). 

Os custos operacionais envolvem os custos de transformação das 

matérias primas em produtos. As Despesas administrativas são todas as 

atividades relacionadas à administração do empreendimento (despesas com 

viagens e treinamento). As despesas financeiras são as relativas ao 

financiamento do ativo circulante (despesa financeira de giro). Despesa 

tributaria são as despesas que incidem diretamente sobre produto, a 

mercadoria e serviço no ato da venda. Despesas de venda estão diretamente 

vinculadas ao ato e valor de venda. As despesas financeiras são relativas ao 

financiamento (BERTÓ, 2017). 

Ribeiro (2011) acrescenta os custos de mão de obra que é o esforço do 

homem aplicado na fabricação dos produtos. Compreende os gastos com 

salários, com benefícios a que os empregados têm direito (cestas básicas, 

vale-transporte, vale-refeição e outros) e com encargos sociais (Previdência 

Social, FGTS, etc). E a Mão-de-obra indireta que corresponde à mão de obra 

que não trabalha diretamente na transformação da matéria-prima em produto, 

ou cujo tempo gasto na fabricação dos produtos não pode ser determinado;  

De acordo com Ribeiro (2011) temos ainda as seguintes classificações 

de custos: 
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Custos primários ou diretos: estão associados diretamente à produção, 

equivalendo à soma do material direto com a mão-de-obra direta (RIBEIRO, 

2011); 

Custos de transformação ou de conversão: representam o esforço da 

empresa para transformar o material adquirido do fornecedor em produto 

acabado. Equivalem à soma da mão-de-obra direta mais os custos indiretos de 

fabricação (RIBEIRO, 2011); 

Custo fabril: representa a soma dos três elementos do custo: material 

direto, mão-de-obra direta e custos indiretos de fabricação. São incorridos 

durante o processo de fabricação e incorporados aos estoques de produtos em 

processo. Quando os itens são finalizados, são transferidos para o estoque de 

produtos acabados (RIBEIRO, 2011); 

Custos das mercadorias vendidas: representam a saída dos estoques da 

entidade para o comprador. Consistem na última etapa do processo de 

formação de custos. São os valores retirados dos estoques e entregues aos 

clientes. Como estão associados ao período, devem ser vistos, na verdade, 

como despesas já que saem dos estoques e estão associados a um consumo 

temporal e não como custos que estão associados ao processo de formação 

de estoques (RIBEIRO, 2011); 

Custos integrais ou plenos ou gastos totais: correspondem à soma de 

todos os valores consumidos pela empresa para a elaboração do produto ou 

prestação do serviço, incluindo custos e despesas (RIBEIRO, 2011). 

 

3.5_ DESPERDÍCIOS 

 

Na produção, ―desperdício‖ refere a todos os elementos de produção 

que só aumentam os custos sem agregar valor, por exemplo, excesso de 

pessoas, de estoques e de equipamento. O excesso de operários, 

equipamentos e produtos apenas aumentam os custos e causam desperdício 

secundário (OHNO, 1997). 

Existem basicamente dois modelos de perdas por superprodução: a 

perda por produzir em quantidades e a perda por produzir antecipadamente em 

relação aos estágios subsequentes da produção (superprodução por 

antecipação) (SILVA, 2013). 

[SLBP7] Comentário:  

3.Espaçamentos 

 
Ajuste todos os espaçamentos entre 
linhas (1,5 cm), inclusive entre 
parágrafos.  Entre em "Parágrafos” no 
Word e onde aparece a opção 
“Espaçamento”, deixa a opção 
"antes"=0 e "depois=0". Faça os ajustes 
no trabalho inteiro.  
*Corrija todos os recuos nas primeiras 
linhas dos parágrafos para 1,25 cm.  
Nunca inicie uma subseção sem ter 
escrito nada na seção que a antecede. 
As seções e subseções são separadas 
do texto que os precede e sucede por 1 
espaço com entrelinhas de 1,5; 
Organize o seu trabalho de uma 
maneira que não deixe tantos espaços 
em branco, principalmente tão 
grandes. 
Inicie cada capítulo em uma nova 
página. 
Todas as seções devem ser 
apresentadas na sequência do texto. 
Somente capítulos devem ser iniciados 
em uma nova página.  
Fonte 12, espaçamento entre linhas de 
1,5 e alinhamento justificado.  
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A espera é a perda associada aos períodos de tempo nos quais os 

trabalhadores ou máquinas não estão sendo utilizados produtivamente. Esta 

perda torna o lead time mais longo e elevam os estoques de materiais, 

produtos e trabalho em andamento (SHINGO, 1996).  

A perda por transporte se caracteriza pela movimentação excessiva e 

desnecessária de materiais ou informações dentro do processo produtivo 

(ANTUNES, 2008).  

As perdas no processamento em si são as atividades de processamento 

ou fabricação que são desnecessárias para que o produto, serviço ou sistema 

obtenha suas características básicas de qualidade, tendo em vista a criação de 

valor para o cliente (SHINGO, 1996).  

O STP considera os estoques a origem de todos os problemas. A perda 

por estoque é gerada pelo excesso de matérias-primas, materiais em processo 

e produtos acabados acumulados (SHINGO, 1996).  

As perdas por movimento estão associadas aos movimentos 

desnecessários realizados pelos trabalhadores durante a execução de 

atividades principais em máquinas ou na linha de montagem (ANTUNES, 

2008).  

A perda por fabricação de produtos defeituosos refere-se à fabricação de 

produtos não conformes, isto é, produtos que não atendem os requisitos do 

projeto. A minimização desta perda depende da confiabilidade do processo e 

da rápida detecção e solução de problemas (SHINGO, 1996).  

O desperdício deverá sempre ser analisado, pois a filosofia da 

manufatura enxuta busca a sua eliminação total. Um processo sempre poderá 

ser melhorado, independente do número de vezes em que for analisado 

(CAMPOS, 1996). 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 
 

4. APLICAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO ENXUTA PARA A REDUÇÃO 

DE CUSTOS EM INDÚSTRIAS 

 

O objetivo deste capítulo é demostrar como diferentes indústrias utilizam 

a produção enxuta e suas ferramentas ou como poderiam otimizar suas 

produções caso adotasse o sistema. 

O passo preliminar para a aplicação do Sistema Toyota de Produção é 

identificar completamente os desperdícios: desperdício de superprodução; 

desperdício de tempo disponível (espera); desperdício em transporte; 

desperdício do processamento em si; desperdício de estoque disponível 

(estoque); desperdício de movimento; desperdício de produzir produtos 

defeituosos. A eliminação completa desses desperdícios pode aumentar a 

eficiência de operação por uma ampla margem. Para fazê-lo, devemos produzir 

apenas a quantidade necessária, liberando assim a força de trabalho extra 

(OHNO, 1997). 

Eliminamos o desperdício examinando os recursos disponíveis, 

reagrupando máquinas, melhorando processos de usinagem, instalando 

sistemas autônomos, melhorando ferramentas, analisando métodos de 

transporte, e otimizando a quantidade de materiais disponíveis para 

processamento. A alta eficiência do produto também foi mantida pela 

prevenção da ocorrência de produtos defeituosos, erros operacionais, 

acidentes, e pela incorporação das ideias dos trabalhadores (OHNO, 1997). 

 

4.1_ APLICAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO ENXUTA EM INDÚSTRIA 

DE CALÇADO 

 

O estudo de Silva (2013) se propõe a realizar um estudo de caso sobre 

a utilização do sistema de produção enxuta e suas ferramentas na redução de 

custos em uma indústria de calçados. 

A pesquisa de Silva (2013) inicia com dois questionamentos que 

direcionaram suas buscas: ―Quais as principais perdas do processo analisado‖ 

e ―Nos processos analisados, quais ferramentas são uteis para a eliminação 

das perdas?‖. Tem como objetivo geral gerar propostas para reduzir perdas, 

[SLBP8] Comentário:  
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segundo as Sete Classes citadas pelo Sistema Toyota de Produção, em uma 

empresa de calçados.  

 O estudo de Silva (2003) foi realizado em uma empresa atuante no 

setor calçadista fabricante de sapatos masculinos, cerca de 95%, e sapatos 

femininos, cerca de 5%. Seu principal ramo de atividade é a exportação de 

calçados, cerca de 98% de sua produção é exportada, o restante da produção 

é realizada para suprir o mercado interno (clientes antigos). Os principais 

países compradores de calçados da empresa em estudo são: EUA, Inglaterra, 

Alemanha, Espanha, Venezuela, Colômbia e Chile. Trata-se de uma empresa 

familiar de médio porte, com 150 funcionários contratados. A empresa está 

situada na região de Franca, interior do estado de São Paulo, onde opera há 39 

anos. 

A análise de dados focou nos setores de corte e preparação, pois são os 

setores com a maior quantidade de desperdícios. Nestas indústrias, o setor de 

corte e preparação são os que apresentam o maior cuidado, atenção e controle 

no que diz respeito à qualidade e ao aproveitamento do material manipulado.  

A fim de reduzir as perdas e assim diminuir os custos e lead time produtivos 

(SILVA, 2013).  

Constatou-se no estudo de Silva (2013) que o aumento do lead time ou 

dos custos com materiais tem como causas principais: terceirização de 

algumas etapas do processo (pesponto); alguns problemas com relação ao 

layout da área industrial, fazendo com que distâncias desnecessárias fossem 

percorridas; muitas esperas na realização das atividades; procedimentos de 

operação não otimizados (realização de atividades desnecessárias); perdas por 

estoque (devido ao setor de corte continuar a produzir enquanto o restante da 

linha de produção está parada, criando um estoque cada vez maior de peças 

cortadas); e cerca de quatro por cento das peças cortadas não estão 

conformes, tanto por defeitos no couro ou por falha dos operadores. Também 

foi identificada a perda pelo desperdício de matéria-prima (couro) e materiais 

As propostas de soluções de Silva, (2013) para as perdas priorizadas 

foram: diminuir o tamanho dos lotes de produção; alterar o layout; balancear e 

sincronizar a produção; reduzir o número de estoque entre processos; buscar 

tecnologia em procedimentos e ferramentas; aumentar a confiabilidade do 

processo para diminuir a produção de peças defeituosas e para diminuir a 
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quantidade de revisões entre os processos; padronizar operações para 

melhorar a qualidade do produto; utilizar um método de programação da 

produção eficiente; e realocar alguns funcionários do setor de corte.  

A realização do estudo demonstrou eficácia na identificação e na 

geração de propostas de ações para suprimir as Sete Classes de Perdas 

propostas pelo Sistema de produção Enxuta, reduzindo os custos e agilizando 

a produção (SILVA, 2013). 

O estudo de Silva (2013) conclui que: as ferramentas úteis para 

eliminação das perdas foram os Cinco Porquês e Diagrama de Causa e Efeito. 

Através delas foi possível propor soluções de melhoria dos processos 

analisados. A utilização de conceitos do Sistema de Produção Enxuta 

aplicados neste trabalho foi importante para alcançar os resultados obtidos no 

estudo. Sugere-se que para estudos futuros apresentem os resultados de uma 

aplicação destes conceitos em todos os setores da manufatura de calçados. 

Além disso, seria interessante que os conceitos do STP fossem aplicados em 

uma indústria de outro segmento, pois esses conceitos são amplos e 

genéricos, podendo ser aplicados em ambientes distintos.  

 

4.2_ APLICAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO ENXUTA EM INDÚSTRIA 

VINÍCOLA 

 

O artigo de Anzanello (2009) se propõe a realizar um estudo de caso 

sobre a utilização do sistema de produção enxuta e suas ferramentas na 

redução de custos e melhorias na produção em uma indústria vinícola. O 

mesmo se diz pioneiro ao aplicar os conceitos do sistema neste tipo de 

indústria. Este artigo propõe a utilização de conceitos oriundos do Sistema 

Enxuto em uma empresa do setor vinícola, focando-se na análise de perdas no 

processo de produção. O objetivo é a identificação de atividades que geram 

custos e não agregam valor ao produto final.  

O estudo Anzanello (2009) foi conduzido em uma empresa de médio 

porte do ramo vinícola, cuja produção, superior a 3 milhões de litros por ano, é 

direcionada, em sua maioria, para o mercado consumidor do Rio de Janeiro. A 

empresa conta com um corpo funcional de quinze operários. 
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Utilizando pesquisa qualitativa, através de entrevistas e análise de dados 

históricos, identificou-se o setor de engarrafamento como responsável pelas 

maiores perdas produtiva. Em seguida, avaliou-se a execução dos 

procedimentos relacionados ao setor sob a ótica do Sistema Enxuto, o que 

possibilitou a identificação das perdas mais pronunciadas. Para cada perda, 

desenvolveu-se uma solução através da aplicação de ferramentas básicas da 

Engenharia de Produção, como modificações de layout e desenvolvimento de 

dispositivos de redução de falhas, entre outros (ANZANELLO, 2009).  

A análise preliminar na linha de engarrafamento permitiu identificar as 

seguintes perdas: estocagem inadequada de vasilhame, transporte excessivo 

de materiais, quebra de vasilhame durante o seu enchimento, e defeitos na 

aderência das cápsulas de proteção das garrafas. Analisando-se a estrutura 

destinada ao setor de estoques da empresa, foram identificados os seguintes 

problemas: quantidade excessiva de vasilhames vazios mantidos em estoque 

(perda por estoque de matéria-prima), posição inadequada do estoque em 

relação à linha de engarrafamento, gerando transporte excessivo, e grande 

quantidade de vasilhames cheios aguardando liberação (perda por transporte, 

decorrente da inadequação do layout produtivo, e por estocagem de produto 

acabado) (ANZANELLO, 2009). 

A grande quantidade de vasilhames vazios na empresa conduz a perdas 

por estoque. Além de representar um custo de oportunidade, tal material 

também dificulta a movimentação de empilhadeiras e pessoal, e ocupa um 

grande espaço físico que poderia ser utilizado para outro fim. O estoque de 

garrafas também está sujeito a impactos decorrentes da circulação das 

máquinas e operários no setor. Frente a essas constatações, sugeriu-se à 

diretoria da empresa a redução do tamanho dos lotes junto ao fornecedor e 

adoção de uma política de abastecimento com revisões semanais.  Obteve-se 

como resultado imediato um ganho de espaço considerável. A circulação de 

pessoal foi facilitada, além de eliminar o risco decorrente de choques com os 

pallets de garrafas. Como consequência negativa, obteve-se um incremento 

nos custos de fornecimento de garrafas, decorrente de um maior número de 

entregas à empresa (ANZANELLO, 2009). 

A segunda análise diz respeito às perdas por transporte devido à 

posição inadequada dos vasilhames estocados. Os vasilhames eram 
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acomodados a uma distância excessiva do início da linha de engarrafamento. A 

existência de um muro de separação entre as duas alas impedia a 

comunicação direta entre os setores de estoque e engarrafamento, fazendo 

com que os pallets de garrafas fossem conduzidos por empilhadeiras de um 

pavilhão a outro. Propôs-se à empresa a remoção do muro que separava as 

duas alas e a aproximação do estoque em direção ao início da linha. Tais 

alterações conduziram à imediata elevação da eficiência do processo, visto que 

as garrafas passaram a ser prontamente dirigidas à lavagem, eliminando a 

necessidade de transporte por empilhadeira (ANZANELLO, 2009).  

A terceira análise diz respeito às perdas devido à grande quantidade de 

vasilhames cheios aguardando expedição. Os estoques de garrafas cheias e 

vazias apresentavam problemas e características similares: ocupação de 

grande área, possibilidade de acidentes e recursos ociosos. Propôs-se à 

diretoria da empresa a redução do tamanho dos lotes a serem engarrafado, 

acionamento da linha no momento de chegada dos pedidos e liberação mais 

frequente dos pedidos concluídos. Tal proposta foi analisada, mas não foi 

aceita, visto que os grandes clientes da empresa fazem questão de adquirir 

lotes maiores. Tendo em vista que a capacidade de engarrafamento da linha 

não é grande, faz-se necessário, então, trabalhar com um estoque de 

segurança (ANZANELLO, 2009). 

A quebra de vasilhame ocorre caso exista alguma falha ou fissura na 

estrutura da garrafa, pode ocorrer ruptura devido a pressão do enchimento e 

colocação da rolha. Em consequência, observam-se perdas de casco, líquido e 

rolha, além da parada da linha para limpeza da esteira e máquinas, 

caracterizando dois tipos de perdas: por fabricação de produtos defeituosos e 

por espera. Um procedimento de teste das garrafas foi adotado previamente ao 

processo de enchimento e colocação da rolha. As garrafas aprovadas foram 

conduzidas ao processo de enchimento e não apresentaram nenhuma 

anormalidade. Outro aspecto positivo do mecanismo é a não necessidade do 

funcionário de inspeção responsável pela parada da linha no caso de ruptura 

das garrafas nas máquinas de enchimento e colocação de rolha (ANZANELLO, 

2009). 

Os defeitos na aderência das cápsulas de proteção das garrafas 

ocorrem na cápsula de plástico que é colocada sobre a rolha, tendo por função 
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proteger a extremidade da cortiça e agregar valor estético ao produto. Na 

esteira de engarrafamento da empresa analisada, a cápsula é posicionada 

manualmente no gargalo da garrafa, a qual passa por uma câmara de 

aquecimento. Tal câmara é composta por resistências paralelas que forçam o 

derretimento da cápsula e conferem sua fixação na extremidade da garrafa. 

Entretanto, a aplicação de calor não se dá de maneira uniforme, fazendo com 

que partes da cápsula recebam maior radiação e sofram deformações 

excessivas, resultando no enrugamento de sua base e consequente prejuízo 

estético à garrafa. Nesse caso, geram-se perdas por fabricação de produto 

defeituoso. A melhoria proposta para minimizar o problema consistiu na 

instalação de um mecanismo que induz a rotação da garrafa quando esta 

recebe calor das resistências (ANZANELLO, 2009).  

De acordo com Anzanello (2009) a nova representação da linha de 

engarrafamento, após implementação das modificações propostas, obteve uma 

redução do número de operações na linha de produção, se comparado com o 

cenário inicial, o layout modificado demanda 6 operadores, representando uma 

redução de 33% quando comparado à necessidade de mão-de-obra inicial.  

O estudo de Anzanello, (2009) conclui que a utilização do conceito de 

perdas e de sua categorização de acordo com o Sistema de Produção Enxuta 

mostrou-se eficiente na detecção e redução/eliminação de perdas na linha de 

engarrafamento da empresa analisada. A antiga rotina de realização de 

melhorias priorizava o setor de elaboração de vinhos, deixando de atuar nas 

demais etapas e elementos do processo que, conforme apresentado, geravam 

perdas consideráveis. A aplicação dos conceitos do Sistema Enxuto conduziu  

a uma percepção mais completa do processo, facilitando a identificação de 

pontos passíveis de melhoria. 

Anzanello (2009) acrescenta ainda que quando as alterações propostas 

foram implementadas, verificou-se como resultado uma maior flexibilidade da 

linha de produção, bem como a eliminação de perdas relativas ao material 

parado e transporte desnecessário do mesmo. Os dispositivos implementados 

ao longo da linha mostraram-se eficientes, visto que, além de diminuírem o 

percentual de produtos defeituosos, também viabilizaram o remanejo de 

operários para outros setores, deixando o processo de engarrafamento mais 

enxuto, dinâmico e menos oneroso. 
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Por fim, Anzanello (2009) destaca a flexibilidade dos conceitos 

pertinentes ao Sistema de Produção Enxuto. Tais conceitos mostraram-se 

genéricos o suficiente e aplicável em um tipo de organização bastante distinta 

daquelas que motivaram a sua proposição original. Sua aplicação em outros 

setores, de tal forma, é altamente recomendada. 

 

4.3_ APLICAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO ENXUTA EM INDÚSTRIA 

DE GESSO 

 

O artigo de Elias (2011) se propõe a realizar um estudo de caso sobre a 

utilização do sistema de produção enxuta e suas ferramentas na redução de 

custos e melhorias na produção em uma indústria de gesso. 

 O estudo de Elias (2011) mostra uma indústria de gesso localizada no 

município de Nova Olinda-CE, uma empresa de médio porte, contando com 

uma quantidade que varia em torno de 100 funcionários, entre mão de obra 

direta e indireta. Há a necessidade de diminuir custos e o desperdício de 

processo e de produção de gessos ―ALFA‖ do tipo 1, que são produtos 

calcinados em autoclave e posteriormente complementada essa calcinação em 

fornos. 

Este artigo tem, como objetivo, identificar as possibilidades de melhoria 

do processo de produção de uma indústria produtora de gesso, a partir da 

estratégia da manufatura enxuta, utilizando para isso a técnica mapeamento do 

fluxo de valor (MFV). A partir dessa aplicação, é gerado um plano de ação, a 

fim de melhorar o desempenho da empresa (ELIAS, 2011). 

A empresa desse estudo de caso, não possuía nenhum conhecimento a 

respeito da manufatura enxuta. Os funcionários têm baixíssimo nível 

educacional e não são instigados a desenvolver o senso crítico no que diz 

respeito à identificação dos desperdícios de processo. Não há uma 

movimentação por parte das lideranças no sentido de incentivar os funcionários 

para melhorar no processo (kaizen), nem tão pouco orientá-los na redução dos 

desperdícios. Daí a importância deste estudo, pois este será um marco inicial, 

tanto para mostrar às lideranças o quanto a empresa está deixando de ganhar 

por não conhecer onde ocorrem os desperdícios, quanto para por em prática 
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no chão de fábrica o plano de ação, no sentido de se atingir o estado futuro 

como forma de melhoria contínua (ELIAS, 2011).  

Partindo-se do mapeamento do estado atual, identificaram-se alguns 

focos de desperdícios, bem como alguns pontos de melhorias no processo, 

levando ao desenvolvimento de um mapa do fluxo de valor do estado futuro 

onde se visualizou dentre outras coisas, a possibilidade de diminuição dos 

estoques de produtos intermediários bem como do produto final, havendo uma 

possível redução do lead time em 66%. Um plano de ação foi elaborado como 

início na jornada lean, para que possa ser alcançado o estado futuro (ELIAS, 

2011). 

Como resultado do mapeamento do fluxo de valor na empresa em 

estudo identificaram-se alguns pontos de desperdício: Lead time longo devido 

ao elevado estoque de pedras calcinadas em altoclaves e alto estoque de 

matéria prima (gipsita); Problemas na programação com o fornecedor de 

gipsita; Departamento de vendas afastado 550 Km da fábrica que gera 

problemas e dificuldades na programação da produção; Frequente antecipação 

dos pedidos por parte dos clientes; Equipamentos com baixa disponibilidade, 

cerca de 80% em média; Constantes mudanças de programação devido a 

antecipações e mudanças pelo setor de vendas;  Falta de padronização dos 

procedimentos da unidade fabril (ELIAS, 2011). 

 Ao analisar o mapa do estado atual, tendo em mente a necessidade de 

se diminuir o lead time do processo, aumentar a capacidade de produção e a 

disponibilidade da fábrica, foi realizado o kaizen do processo e enumeradas 

algumas iniciativas importantes para se conseguir um estado futuro mais 

―enxuto‖. De acordo com as premissas da manufatura enxuta planejaram-se 

algumas ações para o melhoramento do processo: - Mecanização no setor de 

autoclaves para diminuir os tempos de carga e descargas das pedras que 

atualmente são feitas manualmente; desenvolvimento de um sistema kanban 

para o fornecimento do minério de gipsita; diminuição de estoques de produtos 

acabados; implantação de um sistema de supermercados para reposição de 

embalagens; desenvolvimentos de um sistema puxado; plano de treinamento 

dos funcionários para a manufatura enxuta (ELIAS, 2011).  

O trabalho de Elias (2011) aplicou o Mapeamento do Fluxo Valor, uma 

ferramenta que auxilia na eliminação de desperdícios no fluxo de produção. 
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Além disso, ela é de grande auxílio para redução do lead time em uma linha de 

produção, tornando a empresa mais competitiva em um mercado tão exigente 

como o atual. A aplicação do conceito de produção puxada é também uma 

mudança radical na maneira como a empresa faz o planejamento e 

programação da produção, que exige disciplina e persistência para sua 

implementação. Há também alguns paradigmas típicos na indústria de 

processo que precisam ser quebrados, tais como: os longos tempos de 

preparação, as longas campanhas de produção e o sistema empurrado.  

Elias (2011) conclui que os próximos passos devem estar ligados a uma 

redução ainda maior dos estoques, através do aumento da confiabilidade dos 

equipamentos, implementação de mecanismos de solução de problemas, do 

trabalho padronizado e a redução dos tempos de processo. A redução da não 

qualidade também deve nortear os próximos esforços no sentido de se diminuir 

os estoques, pois para se completar um pedido ter-se-ia atualmente que 

programar uma quantidade um pouco maior, já contando com a não qualidade 

dos produtos.  

 

4.4_ APLICAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO ENXUTA EM INDÚSTRIA 

AUTOMOBILISTICA  

 

A análise deste estudo de caso de Moraes (2003) tem como finalidade 

demonstrar a metodologia utilizada por uma empresa na aplicação da filosofia 

Kaizen, bem como um exemplo de resultados obtidos. 

A empresa em questão trata-se de indústria automobilística localizada 

no estado de Minas Gerais, tem em torno de 1500 funcionários, possui diversas 

certificações na área de qualidade, utiliza a filosofia Kaizen a aproximadamente 

4 anos, dentro de uma sistema de produção padronizado em todas as unidades 

do grupo, baseado no Sistema Toyota de Produção e vem obtendo excelentes 

resultados, conforme será demonstrado, com a utilização da filosofia Kaizen, 

através da metodologia aplicada a seguir (MORAES, 2003). 

A referida empresa trabalha com a Metodologia da Semana Kaizen, 

durante uma semana, um grupo de colaboradores multifuncionais trabalha em 

conjunto para o atingimento de determinadas metas específicas pela alta 

gerência. Dentro de inúmeras Semanas Kaizen realizadas pela empresa em 
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questão, os resultados demonstrados a seguir referem-se a um Kaizen 

realizado na linha de Pré-Montagem de Motores (PMM) e Pré-Montagem de 

Agregados (PMA) (MORAES, 2003). 

Através da comparação do Tempo TAKT (Tempo Disponível) x Tempo 

de Ciclo Operacional (TCO) por estação de trabalho. Obteve-se um melhor 

balanceamento de linha, bem como a eliminação de duas estações de trabalho, 

através da reorganização das operações executadas nas estações e da criação 

da Tarefa de Abastecedor (Homem Aranha) da Linha de Pré-Montagem de 

Motores. Os operadores gastam a maior parte de seu tempo procurando por 

peças e ferramentas, apenas 30 a 50% do tempo é utilizado na montagem. A 

utilização do abastecedor (Homem Aranha), ou, em japonês, mizusumashi, é o 

meio principal para melhorar o desempenho do operador de montagem 

(MORAES, 2003). 

O homem aranha recebe seu nome do inseto que vemos patinado 

elegantemente sobre a água de uma posição para a outra, com pequeno 

desperdício e esforço. Essencialmente, então um homem aranha é um 

trabalhador que coleta e entrega peças em kits ou pacotes a múltiplos 

processos numa base Just-in-Time (na hora certa).  Através de um carrinho, o 

homem aranha recolhe os materiais no ―supermercado‖ conforme ordem de 

entrega e faz a distribuição de acordo com as quantidades e períodos de tempo 

necessários para cada estação de montagem. Os resultados obtidos com a 

utilização do conceito homem aranha foram: a eliminação de caminhadas dos 

operadores para busca de peças utilizadas na montagem; otimização dos 

espaços destinados a estoque; redução do número de prateleiras ao lado da 

linha; redução da quantidade de itens em processo; redução no Lead Time do 

processo de montagem (MORAES, 2003). 

Outras melhorias obtidas na semana kaizen com o estudo de Moraes 

(2003) foram: Melhoria ergonômica no posto de trabalho com a modificação da 

altura do dispositivo de montagem do sub-chassis, aumento da linha, 

modificação da embalagem da caixa de câmbio e modificação do sistema de 

trava dos pallets; Eliminação da esteira intermediária entre as linhas que gerou 

menor movimentação de material e disponibilizou 01 operador; Criação de um 

―supermercado‖ fora da linha obteve-se mais espaço e organização na linha; 

Unificação das linhas com pallets intercalados, otimizou o espaço e Reduziu de 
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Lead Time; Desenvolvido suporte para caixa de direção, diminuiu o 

deslocamento do operador; Melhoraria da sequência de montagem das 

estações há uma maior padronização das montagens e; Desenvolvidos 

carrinhos de abastecimento maior facilidade de abastecimento das peças 

O estudo de Moraes (2003) conclui que a filosofia Kaizen é amplamente 

aplicável na indústria automobilística, bem como em outros ramos industriais e 

no nosso dia-a-dia obtendo-se resultados de extremo sucesso. Prova disso é 

que várias empresas vêm adotando essa filosofia. 

Moraes (2003) ainda afirma que apesar do Kaizen pregar melhorias 

pequenas e incrementais, traz resultados dramáticos ao longo do tempo. Assim 

o autor estabelece uma comparação entre a inovação e o Kaizen. Segundo o 

autor, a inovação requer um maior investimento em nova tecnologia ou 

equipamento; sendo que o Kaizen enfatiza o esforço humano, a moral, a 

comunicação, o trabalho em equipe, o envolvimento e a disciplina. Sendo 

assim, essa filosofia aposta em soluções simples e baratas, baseadas no 

engenho pessoal, no empenho de toda a gente envolvida e na ideia central do 

combate ao desperdício. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 
De acordo com o estudo apresentado o sistema de produção enxuta se 

mostra eficaz na redução de custos em diferentes indústrias. Os resultados 

foram obtidos através da revisão bibliográfica de estudos de caso de diferentes 

segmentos industriais. O sistema de produção enxuta utiliza diferentes 

ferramentas para identificar e corrigir os desperdícios durante a produção. 

Pretendeu-se com este estudo entender o sistema de produção enxuta, 

apresentar algumas de suas principais ferramentas, identificar os gastos, 

custos e desperdícios no processo de produção, e demonstrar a aplicabilidade 

do sistema de produção enxuta na redução de custo nas indústrias. 

O sistema de produção enxuta é caracterizado pela eliminação 

progressiva do desperdício, por ser um sistema puxado, e por ser um sistema 

que busca a perfeição. Ferramentas como o Just in Time e a autonomação são 

os pilares do sistema que conta ainda com outras técnicas que buscam 

eliminar atividades que não agregam valor. 

Custos são os gastos utilizados na produção de matérias e serviços, é 

tudo aquilo que é utilizado na produção desde o material humano, a matéria 

prima e as maquinas, tudo isso é custo. Os custos são aumentados quando há 

desperdícios, que são os elementos da produção que não agregam valor, tais 

como excesso de operário, produtos ou peças defeituosos e perdas em 

transporte. 

A utilização de conceitos do Sistema de Produção Enxuta aplicados 

neste trabalho foi importante para alcançar os resultados obtidos no estudo. 

Sugere-se que para estudos futuros apresentem os resultados de uma 

aplicação destes conceitos em indústrias de outros segmentos, pois esses 

conceitos são amplos e podem ser aplicados em ambientes distintos. 
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5.Conclusão e Considerações finais 

 
A conclusão ou considerações finais deverá 
ser escrita com suas próprias palavras (seja 
sempre impessoal). Você deve apresentar 
os resultados obtidos com a pesquisa, 
respondendo ao “problema” proposto e 
aos objetivos traçados. Se ao longo do 
trabalho foram feitas perguntas, você 
deverá respondê-las primeiro. 
 

Cerca de 1 páginas de 3 a 5 parágrafos. 
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