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Os conceitos e técnicas do sistema de produção enxuta têm sido 

aplicados pelas empresas em todo o mundo com o objetivo de eliminar 

os desperdícios em seus fluxos de valor. Embora a aplicação tenha 

ocorrido com mais frequência em ambientes pprodutivos de alto 

volume e baixo mix de produtos, seu uso tem ganhado adeptos também 

em outros ambientes produtivos. O objetivo desse trabalho é conhecer 

a realidade de empresas que operam em ambientes de alto mix e baixo 

volume de produtos e demonstrar a aplicabilidade de alguns desses 

conceitos e técnicas nestes ambientes. Para isso foram realizados 

estudos de caso em empresas fabricantes de equipamentos do 

aglomerado de Sertãozinho; os resultados dos estudos mostraram que 

essas empresas possuem desafios comuns inerentes ao ambiente 

produtivo em que atuam, mas, também, oportunidades para a 

aplicação dos conceitos e técnicas da produção enxuta demonstrando 

que eles podem ser aplicáveis também nesses ambientes resultando em 

ganhos para essas empresas. 

 

Palavras-chaves: Empresas fabricantes de equipamento, produção 

enxuta, alto mix/baixo volume 

XXX ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
Maturidade e desafios da Engenharia de Produção: competitividade das empresas, condições de trabalho, meio ambiente. 

São Carlos, SP, Brasil,  12 a15 de outubro de 2010. 



 

 
 

 

 

 

2 

 

1. Introdução 

A produção enxuta é uma abordagem multidimensional que engloba uma grande variedade de 

práticas gerenciais, incluindo Just in Time, sistemas da qualidade, trabalho em equipe, layout 

celular, etc. em um sistema integrado. A idéia central é que essas práticas possam trabalhar 

sinergicamente para fabricar produtos de alta qualidade ao ritmo da demanda do consumidor, 

com pouco ou nenhum desperdício (SHAH; WARD, 2003).  

Nos últimos anos, a adoção dos conceitos e técnicas de produção enxuta tem ganhado mais 

adeptos, sendo aplicados por muitas organizações em todo o mundo. A maioria das empresas 

que utilizam esses conceitos e técnicas opera em um ambiente produtivo com uma limitada 

oferta de produtos e produção em alto volume, o que resulta numa produção repetitiva 

atendendo a uma demanda relativamente estável (LANDER; LIKER, 2007). 

Considerando as características de um ambiente produtivo de alto mix de produtos e baixo 

volume, por exemplo, muitos aspectos constituem desafios para a aplicação desses conceitos e 

técnicas. Porém, embora exista certa resistência quanto a sua aplicabilidade nesses ambientes, 

alguns autores afirmam que é possível utilizá-los de forma adaptada resultando em ganhos 

para a empresa. 

O objetivo deste trabalho é conhecer a realidade das empresas fabricantes de equipamentos 

pertencentes ao aglomerado industrial de Sertãozinho e suas práticas de produção, identificar 

semelhanças entre elas, identificar desafios referentes à implementação dos conceitos e 

técnicas do sistema de produção enxuta bem como oportunidades de utilização de alguns 

desses conceitos e técnicas nas empresas estudadas.  

A fim de se cumprirem os objetivos propostos, foi feito um levantamento bibliográfico sobre 

a aplicação do sistema de produção enxuta em ambientes produtivos de alto mix e baixo 

volume de produtos e uma breve caracterização do aglomerado de Sertãozinho. Em seguida, 

foram realizados estudos de casos em empresas pertencentes ao aglomerado. 

2. Produção enxuta em ambientes produtivos de alto mix e baixo volume de produtos e o 

aglomerado industrial de Sertãozinho 

Desde a publicação do livro “The Machine that Changed the World”, (WOMACK; JONES; 

ROOS, 1992) os conceitos e técnicas do sistema de produção enxuta disseminaram-se por 

diversas empresas ao redor do mundo (CRUTE et al, 2003). Esses conceitos e técnicas vêm 

sendo aplicados, principalmente, em ambientes de produção de alto volume e produtos 

relativamente padronizados (JAMES-MOORE; GIBBONS, 1997; GUAN et al, 2008; 

LANDER; LIKER, 2007; SLOMP et al, 2009).  

Apesar da maioria das histórias de sucesso de implantação remeter às condições operacionais 

citadas anteriormente, isso não exclui o seu uso em setores produtivos com caracteríticas 

diferentes: incluindo aí setores de serviços e ambientes produtivos de baixo volume e alto mix 

de produtos (BOYLE; SCHERRER-RATHJE, 2009; LANDER; LIKER, 2007). 

Muitas empresas que não possuem processos repetitivos e padronizados encontram 

dificuldades quando decidem se tornar “enxutas”, pois têm dificuldades em replicar os 

conceitos e técnicas aplicadas numa produção seriada de itens em seus próprios processos. 

Essa descrença é resultado das diferentes características existentes entre esses dois ambientes 

produtivos, conforme mostrado na Tabela 1. 

Características Produção em alto volume e baixo Produção em baixo volume e alto 
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mix mix 

Variabilidade da demanda Baixo Alto 

Tempo de ciclo Fixo Variável e muito longo 

Mix de produtos Baixo Alto 

Lead time Curto com tamanho de lote estável Longo com produção de itens únicos 

Trabalho dos operadores Repetitivo e padronizado Diferente para cada produto 

Funcionários Multifuncionais Especializados em tarefas específicas 

Equipamentos Organizados em células e dedicados 

a famílias de produtos 

Não dedicados, utilizados para 

qualquer produto 

Qualidade Na fonte Reativa: identificação de defeitos 

Loops de feedback da produção Curto Longo (muito tempo em projeto) 

Paradigma predominante Produção de poucos itens em 

grandes volumes Produção de itens únicos 

Fonte: Adaptado de Lander e Liker (2007) 

Tabela 1 – Comparação de caracteríticas em ambientes produtivos diferentes 

Considerando as características descritas acima, fica claro que muitos aspectos constituem 

desafios para a aplicação dos conceitos e técnicas de produção enxuta: é difícil conseguir uma 

linha de produção balanceada e estável devido à diversidade dos consumidores e incerteza dos 

requerimentos (GUAN et al, 2008; HENDRY; KINGSMAN, 1989); não é possível planejar a 

capacidade da produção com muita antecedência (HENDRY, 1998; HENDRY; KINGSMAN, 

1989) e, por produzirem em baixos volumes, qualquer modificação que ocorra (seja no 

volume, cronograma, desenho ou variedade) causa impactos significativos na empresa (JINA 

et al, 1997). 

Lander e Liker (2007), afirmam que a dificuldade e descrença dessa aplicabilidade se 

relacionam à percepção equivocada de que o sistema de produção enxuta se resume ao uso de 

um conjunto de ferramentas pré-concebidas. O uso direto de kanbans para puxar a produção e 

o cálculo do takt time como originalmente usado na Toyota, por exemplo, não se mostram 

apropriados para esses ambientes. Porém, esses e outros conceitos e ferramentas podem ser 

adaptáveis e perfeitamente utilizáveis (CRUTE et al, 2003; GUAN et al, 2008; JINA et al, 

1997; LANDER; LIKER, 2007; ROTHER; SHOOK, 2003; SLOMP et al, 2009).  

Além disso, a eliminação de todas as formas de desperdícios, o trabalho em equipe e 

aprendizado organizacional, redução do tempo de set-up, a prática da melhoria contínua, 

controles visuais e o 5S são importantes e aplicáveis em todos os ambientes produtivos 

(STUMP; BARDUDEEN, 2009). 

Alguns autores, estudando ambientes produtivos de alto mix de produtos e baixo volume, 

citam algumas técnicas aplicáveis a esses ambientes que poderiam contribuir para aumento do 

desempenho dessas empresas: melhoria da visibilidade da fábrica (CRUTE et al, 2003; 

GUNASEKARAN; CECILLE, 1998; HENDRY, 1998), fluxo contínuo (GUAN et al, 2008; 

HENDRY, 1998; LANDER; LIKER, 2007), melhoria no planejamento da produção 

(HENDRY, 1998; LANDER; LIKER, 2007; SLOMP et al, 2008); qualidade na fonte 

(HENDRY, 1998; LANDER; LIKER, 2007), dentre outros. 

O aglomerado industrial do município de Sertãozinho está localizado no interior do estado de 

São Paulo. O município possui 4 usinas de açúcar e álcool, 3 destilarias e 550 

estabelecimentos industriais sendo uma das mais importantes cidades da região, conhecida em 

todo o Brasil por se destacar na produção de acúcar e álcool (PREFEITURA DE 

SERTÃOZINHO, 2009). O desenvolvimento das indústrias neste município deu origem à 

formação de uma rede de empresas para a indústria sucroalcooleira, envolvidas na construção 

da usina ou fornecimento de produtos industriais (YAMANAKA, 2008).  
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No aglomerado também estão presentes algumas instituições como o CEISE-Br (Centro 

Nacional das Indústrias do Setor Sucroalcooleiro e Energético), SEBRAE (Serviço Brasileiro 

de Pequenas e Médias Empresas), universidades e outras entidades que apóiam o 

desenvolvimento das empresas do município. Dentre elas, o CEISE-Br é a instituição que 

exerce o papel de governança local com grande influência sobre as empresas pertencentes ao 

aglomerado. 

Segundo Porter (1998), aglomerados industriais são concentrações geográficas de empresas 

de determinado setor de atividades e companhias correlatas que se expandem em direção aos 

canais de distribuição e clientes e, em direção aos fabricantes de produtos complementares e 

setores afins. Muitos incluem ainda instituições governamentais ou não, como universidades, 

entidades normativas e associações comerciais que oferecem treinamento, informação, 

pesquisa e apoio técnico. 

A participação em um aglomerado permite às empresas melhorarem sua produtividade, por 

exemplo, na compra de insumos e contratação de mão-de-obra, no acesso a informações, 

tecnologias e instituições de crédito. Atualmente, as vantagens competitivas dependem cada 

vez mais de fatores locais como – conhecimento, relacionamento social e motivação, com os 

quais os concorrentes geograficamente distantes não conseguem competir (AMATO NETO, 

2009; PORTER, 1998). 

O aglomerado de Sertãozinho é constituído, em sua maioria, por micro, pequenas e médias 

empresas (MPME’s) fabricantes de equipamentos produzidos sob encomenda, com uma 

demanda do mercado consumidor bastante variada. Dessa forma, possuem seus ambientes 

produtivos caracterizados por um alto mix e baixo volume de produtos, caracteríticas que, 

como dito anteriormente, aumentam a descrença dessas empresas em relação à aplicabilidade 

dos conceitos e técnicas do sistema de produção enxuta e dos benefícios que elas poderiam 

obter a partir de sua implantação. 

3. Procedimento de pesquisa 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre aplicação do sistema de produção enxuta em 

ambientes produtivos de alto mix e baixo volume de produtos e, em seguida, definiu-se um 

método para o desenvolvimento da pesquisa. A literatura apresenta diversas estratégias para 

realização de uma pesquisa, cada uma trazendo diferentes enfoques para a coleta e análise dos 

dados; o que diferencia a estratégia a ser utilizada está relacionado à questão de pesquisa 

proposta, ao controle que o pesquisador tem sobre eventos comportamentais atuais e ao grau 

de enfoque em acontecimentos contemporâneos em oposição a acontecimentos históricos 

(YIN, 2005). 

Segundo Meredity (1998) e Yin (2005), um estudo de caso tem o propósito de obter uma 

compreensão dos valores e práticas compartilhados por um determinado grupo e utiliza 

ferramentas e métodos múltiplos para a coleta de dados. Além disso, eles permitem 

investigações exploratórias onde as variáveis são ainda desconhecidas e o fenômeno ainda 

não é totalmente compreendido. Dessa forma, esse método de pesquisa foi selecionado por ser 

considerado o mais adequado para o desenvolvimento desse trabalho. 

Foram realizados três estudos de caso, realizados em empresas pertencentes ao aglomerado de 

Sertãozinho a fim de conhecer a realidade dessas empresas e analisar suas práticas de 

produção identificando semelhanças entre elas, desafios comuns e oportunidades de melhoria 

dentro do contexto teórico pesquisado. Esse aglomerado foi escolhido, pois as empresas que o 

constituem fabricam equipamentos produzidos sob encomenda. 
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Para a coleta de dados foi elaborado um questionário (Anexo), dividido em seis tópicos com 

perguntas sobre: informações gerais da empresa, planejamento da produção, pessoas, 

produção enxuta, fornecedores e gestão visual. O questionário foi elaborado com o objetivo 

de caracterizar as empresas, identificar aspectos relacionados à produção e gestão, levantar a 

situação atual dessas empresas no que diz respeito à aplicação de conceitos e técnicas de 

produção enxuta. 

A coleta dos dados ocorreu por meio de entrevistas semi-estruturadas com responsáveis pela 

área de produção e planejamento das empresas. O questionário foi aplicado sempre procedido 

de uma visita ao chão de fábrica, os dados foram coletados por meio de anotações e, posterior, 

transcrição dos dados. As impressões e observações do pesquisador durante a visita também 

foram considerados no estudo. O tempo gasto nas visitas às empresas variou de 2 a 8 horas, 

limitando-se à disponibilidade de seus funcionários. 

4. Resultados 

4. 1. Apresentação dos estudos de caso 

Na empresa A foram entrevistados o funcionário responsável pela engenharia e planejamento 

da produção e o responsável pela venda e propaganda dos produtos.  A empresa A é uma 

pequena empresa fabricante de equipamentos como: tanque de condensação, ponte rolante, 

ventiladores, exaustores, coluna de destilação, peneira rotativa, dentre outros, fornecendo, 

principalmente, para indústria sucroalcooleira. Os produtos são fabricados sob encomenda e 

possuem um setor de engenharia responsável pelo desenvolvimento dos projetos que são 

elaborados conforme especificações dos clientes. 

Após o desenvolvimento dos projetos, os desenhos com as especificações são encaminhados 

para fabricação. As etapas envolvidas no processo produtivo são: corte mecânico, caldeiraria 

(corte plasma), calandragem, usinagem, pré-montagem, soldagem, acabamento (polimento, 

pintura), montagem, inspeção, embalagem e expedição. As etapas pelas quais os produtos 

passarão e sua sequência dependerá do produto a ser fabricado. 

O planejamento da produção é realizado conforme o tempo negociado com o cliente. A 

demanda é muito instável, dessa forma, há momentos em que há acúmulo de atividades sendo 

necessário recorrer à contratação de mão de obra terceirizada e, em outros momentos, há 

ociosidade da mão de obra.  

Os desenhos e especificações dos projetos são liberados parte a parte e entregues ao gerente 

de produção que distribui as atividades entre os operadores. Como os desenhos são enviados 

parte a parte sem, no entanto, estarem concluídos, acaba gerando muito retrabalho. A linha de 

produção da empresa é bastante simples e não possuem equipamentos distintos 

desempenhando a mesma função. Dessa forma, se um equipamento pára por mau 

funcionamento ou quebra, o fluxo produtivo fica ainda mais comprometido. O uso dos 

equipamentos é definido de acordo com as necessidades da produção e priorização dos 

projetos e não há paradas programadas dos equipamentos para manutenções preventivas. 

O lead-time é variável já que os produtos são customizados e de diferentes complexidades, 

variando de alguns dias a meses. A empresa A é de propriedade de dois irmãos e são eles os 

responsáveis pelo gerenciamento da empresa: um responsável pela gestão 

administrativa/financeira e o outro pela gestão da produção. 

Os funcionários não possuem planos de treinamentos formais; eles são especializados em 

determinadas atividades e o treinamento é dado de acordo com as necessidades do trabalho. 
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As atividades desempenhadas na fabricação dos produtos não são padronizadas, o 

conhecimento dos operadores é tácito. O conhecimento sobre a produção enxuta é superficial, 

embora conheçam algumas ferramentas utilizadas em ambientes enxutos como: 5S, redução 

do tempo de set-up, kaizen, trabalho padronizado, a empresa não utiliza nenhuma delas.  

Dentre os desperdícios identificados no chão de fábrica, o mais comum é a espera na linha. 

Essa ociosidade é decorrente de problemas no fluxo de informação e falta de funcionário apto 

em realizar determinada atividade; em seguida, foram citados os desperdícios relacionados à 

qualidade do produto que muitas vezes precisam ser retrabalhados. 

A qualidade do produto fabricado é verificada em alguns momentos definidos na ordem de 

produção e antes da liberação do produto para a expedição; é uma inspeção reativa. De forma 

geral, os funcionários que checam a qualidade não são os que executam a operação. 

As matérias primas são compradas de fornecedores da própria cidade ou cidades vizinhas. Os 

pedidos das matérias-primas são feitos durante o desenvolvimento do projeto e o tempo para 

entrega é curto. As matérias primas utilizadas são, basicamente, barras e chapas de aço. A 

empresa não possui muitos materiais em estoques; os materiais em estoque são sobras de 

projetos anteriores. As compras são realizadas à medida que os projetos vão sendo 

especificados. 

A empresa não possui indicadores de desempenho definidos e o tempo de fabricação é 

controlado por meio de um cronograma de produção elaborado e monitorado pela engenharia. 

Os funcionários que executam as atividades são informados pelo gerente de produção sobre o 

prazo programado para fabricação dos produtos; não existe qualquer tipo de controle visual.  

A empresa B é uma média empresa, fabricante de estruturas metálicas para indústria de base e 

setor sucroalcooleiro. O responsável por reponder à entrevista foi o gerente de produção e 

planejamento da empresa. Os produtos fabricados por ela são feitos sob encomenda, 

trabalhando com projetos já especificados pelos clientes. A partir dos desenhos e 

especificações definidas, os roteiros de fabricação são elaborados. 

As etapas envolvidas no processo produtivo são: etapa de preparação, caldeiraria, usinagem e 

pintura. As etapas de fabricação dependerão do produto a ser fabricado. O cronograma de 

produção é elaborado considerando os tempos médios de produção; é por meio do 

cronograma e dos roteiros de fabricação que o planejamento da produção é comunicado ao 

chão de fábrica. 

Os roteiros de fabricação são distribuídos aos operários pelos encarregados, sendo que estes 

são responsáveis por áreas específicas (planejamento ou preparação ou caldeiraria) 

favorecendo uma descontinuidade no fluxo de informação e produção. Os encarregados são a 

interface entre o gerente de produção e os operários. O lead time de produção é bastante 

variado, como na empresa A.  

O uso dos equipamentos é planejado de acordo com os roteiros de fabricação disponíveis e 

das prioridades de entrega negociadas com os clientes. A empresa B foi certificada 

recentemente na ISO9001 e para atender a alguns requisitos das normas, a empresa elaborou 

procedimentos operacionais padrões bem como planos de manutenção preventiva para seus 

equipamentos.  

O entrevistado já possuía conhecimento prévio sobre o sistema de produção enxuta por meio 

de consultores que haviam visitado a empresa oferecendo seus serviços. Quando perguntado o 

porquê da não contratação dos serviços ou mesmo de iniciativas internas para aplicação de 
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conceitos e técnicas, o entrevistado respondeu que o grande desafio é aplicá-lo em uma 

produção não seriada. 

Dentre as técnicas do sistema de produção enxuta conhecidas pelo entrevistado estão: 5S, 

melhoria do arranjo físico, Manutenção Produtiva Total, redução do tempo de set-up, kaizen, 

kanban, gestão visual, produção nivelada e trabalho padronizado. O 5S é praticado pela 

empresa e está incluído entre os indicadores de desempenho monitorados, porém, não foi 

constatada nenhuma forma sistemática de acompanhamento dessa prática no dia a dia. 

Dentre os desperdícios identificados no chão de fábrica foram citados: espera na linha, 

retrabalho, transporte e movimentos desnecessários, sendo que a espera por informações e o 

retrabalho foram apontados como os principais. A qualidade do produto é verificada de forma 

reativa por funcionários específicos para a atividade de inspeção da qualidade. 

As matérias primas são compradas de fornecedores qualificados que se localizam próximos à 

empresa; os pedidos são feitos durante a etapa de planejamento e o lead time para entrega é 

curto. As matérias primas utilizadas são, basicamente, chapas e perfis laminados. A fábrica 

não possui muitos materiais em estoques, as compras são realizadas de acordo com os 

desenhos dos produtos. O estoque de chapas e perfis laminados presentes na fábrica são 

sobras de projetos anteriores.  

Alguns indicadores de desempenho como: prazo de entrega, assiduidade, quantidade de 

retrabalho, 5S, são medidos. No chão de fábrica, o controle do prazo estabelecido para a 

fabricação do produto é realizada pelo encarregado de produção por meio do cronograma de 

fabricação que somente é acessado através do computador, não ficando disponível de forma 

direta aos operários. A empresa B não possui qualquer tipo de controle visual para gestão da 

fábrica. 

Na empresa C, um dos donos, responsável pela gerência comercial, respondeu à entrevista. A 

empresa é caracterizada de pequeno porte e fabrica equipamentos para indústria sucro-

alcooleira, indústria de base e papel e celulose. Dentre os produtos produzidos estão: tambor 

alimentador, picador de cana, agitador, turbinas, exaustores, etc. Possui uma área responsável 

pela engenharia dos produtos, onde os projetos são elaborados de acordo com as 

especificações dos clientes. 

Possui duas unidades em Sertãozinho – SP; uma delas responsável pelas atividades de 

caldeiraria, incluindo corte, montagem, solda, acabamento e pintura; a outra, pelas atividades 

de usinagem. As etapas envolvidas no processo produtivo são: caldeiraria (corte, montagem, 

solda), usinagem, acabamento e pintura. Após essas etapas, o produto passa pelo controle de 

qualidade e, por fim, é encaminhado à expedição.  

As ordens de fabricação são preparadas pelo setor de engenharia e entregues ao encarregado 

de produção. É ele quem distribui as atividades entre os operários. O tempo de fabricação é 

variável e o gerente de produção verifica a disponibilidade dos equipamentos na etapa de 

planejamento. O uso dos equipamentos é definido de acordo com a priorização dos pedidos; 

todos os equipamentos possuem planos de manutenção preventiva.  

A empresa C é uma empresa familiar; com exceção dos encarregados de produção todos os 

funcionários que exercem função gerencial são filhos do dono da empresa. Segundo o 

entrevistado, os gerentes da empresa conhecem bem os conceitos e técnicas do sistema de 

produção enxuta, porém, ele acredita que a aplicação desse sistema não é viável para o 

ambiente produtivo em que trabalham devido à grande variedade dos produtos fabricados. 
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Dentre as ferramentas que eles utilizam estão: melhoria do arranjo físico (trabalhado na nova 

unidade que foi construída recentemente) e manutenção produtiva total. Em relação aos 

desperdícios identificados nas etapas de produção, o principal citado pelo entrevistado foi 

espera na linha devido ausência de informações. 

O controle de qualidade é feito em etapas pré-definidas nas ordens de fabricação e antes dos 

produtos serem enviados para a expedição. O tempo de entrega dos fornecedores é bem rápido 

e os pedidos das matérias-primas são feitos quando a engenharia do produto elabora os 

desenhos. A fábrica não possui materiais em estoque, as compras são realizadas à medida que 

os projetos são detalhados. 

Como indicadores, há monitoramento do custo do produto e prazo de entrega. O prazo de 

entrega é monitorado por meio de um cronograma de fabricação que é passado aos 

encarregados, dessa forma, essas informações não estão disponíveis prontamente aos 

operários. A gestão visual também não é praticada pela empresa C. 

4. 2. Análise dos dados 

Pelos dados obtidos através da pesquisa de campo e descritos anteriormente, foi possível 

identificar algumas características comuns entre as empresas: 

 Fabricam produtos feitos sob encomenda; 

 São empresas de pequeno e médio porte; 

 Ambiente produtivo caracterizado por baixo volume e elevado mix de produtos; 

 Lead time dos produtos bastante variado, oscilando de alguns dias a meses; 

 Possuem etapas semelhantes em seus processos produtivos no chão de fábrica, podendo ser 

resumidos em: atividades de caldeiraria, usinagem, pintura e expedição; 

 Os funcionários do chão de fábrica são especializados em atividades específicas; 

 As empresas não possuem planos formais de treinamento para os funcionários; 

 Apresentam descontinuidade no fluxo de informações tanto nas atividades de chão de 

fábrica quanto entre áreas da empresa; 

 A espera na linha de produção e o retrabalho foram apontados como desperdícios 

principais pelos entrevistados; 

 Renegociações de prazo de entrega com os clientes são constantes; 

 São empresas familiares; o papel dos gestores muitas vezes se confunde com o do dono; 

 Objetivos e metas das empresas não são bem definidos;  

 Não possuem uma gestão de desempenho formalizada e muitas vezes nem existe uma; 

 Não se utilizam de controles visuais na gestão da empresa. 

Ao analisar as características das empresas, foi possível identificar alguns desafios quanto à 

aplicação dos conceitos e técnicas de produção enxuta em seus ambientes produtivos: 

 Compartilham uma descrença sobre a aplicabilidade deles em seus ambientes produtivos; 

 A alta variabilidade da demanda nessas empresas resulta em um takt time variável e uma 

programação desnivelada;  

 A fabricação de produtos customizados dificulta a padronização dos processos produtivos 

e do trabalho dos operadores;  

 Diferentes tempos de ciclo tornam difícil balancear o trabalho;  

 Longos e variados lead times ocasionam dificuldades no planejamento da produção;  

 Conhecimento dos funcionários é tácito dificultando o desenvolvimento das atividades de 

uma forma padronizada;  
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 Descontinuidade no fluxo de informações e de materiais na fábrica; 

 As inspeções de qualidade não ocorrem de forma preventiva ocasionando muito retrabalho; 

 As empresas não adotam um método sistemático para identificação e controle das causas-

raízes dos problemas;  

 Conhecimento dos conceitos, práticas e ferramentas da produção enxuta são superficiais e 

há ausência de pessoas qualificadas dentro da empresa para o desenvolvimento de 

iniciativas “enxutas”; 

 Dificuldades de manutenção da força de trabalho e melhoria de suas qualificações em 

longo prazo, devido à grande rotatividade da mão de obra.  

 

A descrença sobre a aplicação dos conceitos e técnicas da produção enxuta pelas empresas 

estudadas é clara, justificadas por elas pelas características do ambiente produtivo em que 

atuam. Porém, entende-se que sua aplicação é possível nessas empresas, obtendo como 

resultado final a eliminação de desperdícios, redução de custos e aumento da produtividade. 

Embora os desafios para a aplicação dos conceitos e técnicas do sistema de produção enxuta 

existam, muitos dos conceitos e técnicas são perfeitamente aplicáveis nessas empresas: 

 Melhoria do fluxo de informação entre as áreas da empresa para evitar paradas na linha e 

contribuir para melhoria do fluxo contínuo. Essa melhoria pode ser conseguida por meio da 

melhoria da visibilidade da fábrica, aplicando técnicas como o 5S e controles visuais para o 

gerenciamento visual das atividades direto no chão de fábrica, aproximando as diferentes 

etapas produtivas; contribuindo para redução de interrupções no fluxo produtivo; 

 Nivelamento da produção de acordo com os pedidos realizados com o objetivo de reduzir 

variações de excesso/falta de atividades produtivas. Essa iniciativa permite melhorar o 

planejamento das atividades e reduzir a renegociação de prazos com os clientes, o que é 

bastante comum nas empresas estudadas. Apesar de não ser possível utilizar o conceito de 

takt time como originalmente definido, é possível adaptá-lo a esse ambiente (ROTHER; 

SHOOK, 2003); 

 Treinamento dos operadores nas atividades operacionais e no controle da qualidade na 

fonte: elaboração de planos de treinamentos e matriz de flexibilidade (operadores 

multifuncionais). O objetivo é reduzir o número de paradas na linha por falta de 

funcionários treinados em atividades específicas e a quantidade de retrabalho; 

 Padronização das atividades macro por meio do desenvolvimento de procedimentos 

operacionais-padrões. Embora a padronização detalhada do trabalho não seja possível 

devido à alta variedade dos produtos fabricados, é possível padronizar as atividades macro 

e reduzir a variabilidade na execução delas; 

 Realização de eventos kaizen, buscando melhoria nos processos por meio do envolvimento 

de todos os funcionários e disseminação da mentalidade de combate ao desperdício e busca 

da perfeição; 

 Plano de manutenção preventiva para os equipamentos, visando reduzir o número de 

interrupções inesperadas no fluxo produtivo por quebra ou mau funcionamento de 

equipamentos; 

 Treinamento dos operadores nos conceitos e técnicas do sistema de produção enxuta, com 

o objetivo de disseminar a cultura de eliminação de desperdícios e melhoria contínua em 

toda empresa e combater a descrença sobre a aplicabilidade dos conceitos e técnicas do 

sistema de produção enxuta em ambientes produtivos de alto mix e baixo volume. 
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5. Considerações finais 

A partir dos estudos realizados, conclui-se que é possível aplicar os conceitos e técnicas do 

sistema de produção enxuta em ambientes produtivos diferentes daqueles para os quais eles 

foram, a princípio, desenvolvidos. Três aspectos são de fundamental importância nesse 

processo: flexibilidade no uso das técnicas baseando-se nos conceitos do sistema de produção 

enxuta, comprometimento da alta direção e envolvimento dos funcionários.  

As empresas estudadas são pequenas e médias empresas; essas empresas, conforme afirmam 

Achanga (2006) e Shah e Ward (2003) possuem recursos financeiros limitados, carência de 

recursos humanos e também de conhecimento sobre os conceitos e técnicas da produção 

enxuta. A inserção dessas empresas no aglomerado industrial contribui para a implementação 

conjunta dessas práticas nessas empresas, podendo ser facilitada por iniciativas do órgão de 

governança local em parceria com outras instituições. Dessa forma, espera-se que a inserção 

no aglomerado favoreça a aplicação dos conceitos e técnicas de produção enxuta nessas 

empresas. 

Como visto, as empresas estudadas possuem conhecimento superficial sobre o sistema de 

produção enxuta e compartilham uma descrença de sua aplicabilidade no ambiente produtivo 

em que atuam. Dessa forma, é fundamental iniciar o trabalho por meio de treinamentos 

visando disseminar os conceitos e técnicas do sistema de produção enxuta na empresa. 

Iniciativas simples como implantação do 5S e aplicação de ferramentas de fácil entendimento 

para resolução de problemas no chão de fábrica são importantes para estimular a participação 

dos funcionários, motivando-os na adoção de iniciativas mais complexas.   

A realização desse trabalho permitiu conhecer a realidade das empresas fabricantes de 

equipamentos pertencentes ao aglomerado de Sertãozinho e suas práticas de produção. A 

partir disso, foi possível identificar semelhanças entre elas, desafios comuns para 

implementação dos conceitos e técnicas do sistema de produção enxuta bem como 

possibilidade de implementação deles no ambiente produtivo estudado. Considerando-se que 

os objetivos propostos para esse trabalho foram alcançados. 

Trabalhos futuros poderiam ser realizados para o desenvolvimento de etapas de 

implementação de conceitos e técnicas do sistema de produção enxuta em empresas 

fabricantes de equipamentos sob encomenda e aplicação dessas etapas por meio de iniciativas 

conjuntas, no caso de aglomerados industriais, contribuindo para demonstrar que é possível a 

aplicação da produção enxuta neste ambiente produtivo.  
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ANEXO – Roteiro de entrevista 

 

Parte 1- Informações gerais: 

 

1. Nome da empresa:  

2. Identificação do entrevistado (nome/cargo): 

3. Número de funcionários: 

4. Receita bruta anual: 

5. Área de atividade: 

6. Prioridade para empresa:  

      

Parte 2 - Planejamento da Produção: 

 

1. Produtos produzidos pela empresa: 

2. Quais são as etapas envolvidas no processo produtivo? 

3. Como é realizado o planejamento da produção? 

4. Como o planejamento é comunicado ao chão de fábrica? 

5. Como as atividades do chão de fábrica são distribuídas? 

6. Tempo médio de produção: 

7. Como é programado o uso dos equipamentos? 

8. Há um plano de manutenção preventiva dos equipamentos? 

 

Parte 3 - Pessoas:  

 

1. Número de funcionários que exercem função gerencial: 

2. Os gestores da empresa possuem vínculo familiar com a empresa? 
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3. Existe um plano de treinamento/desenvolvimento para os funcionários? 

4. A solução de problemas e a melhoria contínua é estimulada pelos gestores? 

 

Parte 4 - Produção Enxuta: 

 

1. Tem conhecimento sobre a Produção Enxuta?  

 não 

       sim, qual a fonte:  

           por meio de consultoria,  

           treinamento interno,  

           contato com universidade,  

           artigos, revistas, livros 

           outras   

 

2. O sistema de produção enxuta é aplicado na empresa?  

- Se sim, qual foi o maior desafio na aplicação? 

- Se não, o quê considera como maior desafio para sua aplicação? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tem conhecimento de quais abordagens citadas abaixo: 

 

5S 

Melhoria do arranjo físico 

Manutenção Produtiva Total 

Dispositivo a prova de erros 

Gestão visual 

5 por quês 

Relatório A3 

Funcionários multifuncionais 

Mapeamento do Fluxo de Valor 

Redução do tempo de set-up 

Kanban 

Kaizen 

Produção nivelada 

Trabalho padronizado 

 

4. Das abordagens citadas acima quais são utilizadas pela empresa? 

5. Quais são consideradas mais importantes? Por quê? 

6. Conhece os benefícios que a aplicação da Produção Enxuta pode trazer para a 

melhoria do desempenho da empresa? 

7. Existe alguma forma de desperdício prontamente identificada?  

8. Como é feito o contrale da qualidade dos produtos fabricados?  
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Parte 5 - Fornecedores 

 

1. Existe uma relação próxima entre a empresa e o fornecedor?  

2. Qual o tempo médio de entrega das matérias-primas pelos fornecedores? 

3. Qual a frequência em que as compras são realizadas? 

4. Os fornecedores se localizam próximos à empresa? 

5. Quais materiais a fábrica possui estoque? 

 

Parte 6 - Gestão da fábrica 

 

1. Existe algum indicador de desempenho monitorado pela empresa?  

2. Como a fabricação de um produto é controlada se está em acordo com o prazo 

estabelecido? 

3. Existem reuniões periódicas entre os gestores e seus subordinados? 

4. Existe algum controle visual na fábrica? 

 

 

 


