
 
 

UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS TECNOLÓGICAS E AGRÁRIAS 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA LEAN MANUFACTURING ALIADO A FERRAMENTAS DE GESTÃO 

DA QUALIDADE PARA MELHORIA CONTÍNUA DE PROCESSOS PRODUTIVOS 

 

 

 

 

MARIA APARECIDA PEREIRA LOPES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2019



 

Maria Aparecida Pereira Lopes 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA LEAN MANUFACTURING ALIADO A FERRAMENTAS DE GESTÃO 

DA QUALIDADE PARA MELHORIA CONTÍNUA DE PROCESSOS PRODUTIVOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo apresentado ao Curso de Graduação em 

Engenharia de Produção da UNICESUMAR – 

Centro Universitário de Maringá como 

requisito parcial para a obtenção do título de 

Bacharela em Engenharia de Produção, sob a 

orientação do Prof. Ana Carolina Neves 

Carnelossi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2019



 

 



SISTEMA LEAN MANUFACTURING ALIADO A FERRAMENTAS DE GESTÃO 

DA QUALIDADE PARA MELHORIA CONTÍNUA DE PROCESSOS PRODUTIVOS 

 

 

 

Maria Aparecida Pereira Lopes  

  

 

 

RESUMO 

 

A constante busca pela competitividade no mercado mundial tem feito as empresas buscarem 

cada vez mais a redução contínua dos desperdícios e aderirem a sistemas que garantam 

produtos com alto nível de qualidade e baixo custo de produção. O presente trabalho tem 

como objetivo apresentar o sistema Lean Manufacturing e algumas ferramentas de gestão da 

qualidade que auxiliam na implementação e melhoria contínua dos processos, identificando e 

reduzindo as perdas que não agregam valor ao produto. Este estudo foi feito a partir de 

pesquisa teórica, visando apresentar o sistema de manufatura enxuta Lean e trazer 

conhecimento aos interessados em implementá-lo, não foi realizada a implementação prática 

em nenhuma empresa, porém esta etapa poderá ser feita posteriormente utilizando este artigo 

como apoio. 

 

Palavras-chave: Manufatura Enxuta. Melhoria Contínua. Sistema Toyota de Produção.   

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Após a devastação causada pela Segunda Guerra Mundial e sem recursos para a 

implementação do sistema de produção em massa de Henry Ford, o Japão enfrentava a 

limitação do mercado interno e a variação na demanda de produtos, com fabricantes de 

veículos de outros países mostrando interesse em ingressar no mercado japonês. A partir 

desse período, as montadoras de veículos tiveram a necessidade de criar um novo modelo 

gerencial que utilizasse menos recursos quando comparado à produção em massa, reduzindo o 

esforço humano e espaço para manufatura, menos investimento em ferramentas, redução dos 

defeitos de fabricação e desperdícios e aumento da variedade de produtos (RIANI, 2006). 

Foi neste período chamado de pós-guerra que surgiu no Japão o sistema Toyota de 

Produção, também chamado de Lean Manufacturing ou Manufatura Enxuta. O sistema tem 

como objetivo reduzir continuamente os desperdícios, promover a melhoria contínua 

aumentando a qualidade e satisfação dos clientes e diminuir custos de produção ao fabricar 

somente o necessário para atender a demanda do momento (ALBERTIN; PONTES, 2016). 

Conforme Fernandes (2008), nos últimos anos houve uma busca constante das 

empresas por tornar-se cada vez mais competitiva no mercado mundial, demandando assim 

melhores resultados operacionais. Tais demandas tendem a requerer produtos com alto nível 

de qualidade e menor custo possível.  

Para conseguir atender os requisitos do mercado e consequentemente sua demanda é 

preciso conhecer os gargalos de produção, eliminar as possíveis perdas e desperdícios que 

podem ser gerados através de pessoas, quantidade e qualidade, entre outros, sendo 

aconselhável a implementação do sistema de manufatura enxuta que tem o objetivo de 

eliminar a superprodução.  

O Lean Manufacturing conta com técnicas e ferramentas que auxiliam na 

identificação e redução das perdas que não agregam valor ao cliente, foi apresentado no 

decorrer deste trabalho algumas delas, como o Just In Time (JIT), Kanban, Manufatura 

Celular, 5S, Setup rápido e Poka Yoke (Dispositivos a prova de erros). 

Este estudo trará conhecimento e orientação aos interessados em compreender e 

adotar o sistema Lean Manufacturing para melhoria de processos produtivos. Será realizado a 

partir de pesquisa teórica e não apresentará a implementação prática em nenhuma empresa, 



podendo ser utilizado posteriormente como material de apoio para a execução do sistema na 

indústria de modo geral.  

O objetivo geral do presente artigo foi apresentar e discutir o sistema Lean 

Manufacturing e algumas ferramentas de gestão da qualidade que contribuem para a 

otimização e melhoria contínua dos processos. 

Conforme citado anteriormente, a incessante busca por competitividade tem feito as 

empresas aderirem cada vez mais a ferramentas e sistemas de gestão da qualidade que visam 

aprimorar os processos, aumentando a eficiência operacional, diferenciando este dos demais e 

como conseqüência aumentando o lucro. 

Nesse sentido este trabalho mostra-se relevante, pois apresenta um sistema de 

qualidade aliado á ferramentas auxiliares, que promovem a melhoria contínua dos processos, 

a redução de custos que não agregam valor ao produto, aumento da qualidade e satisfação dos 

clientes e consequentemente o aumento da produtividade e o lucro operacional.  

De acordo com Maia, Alves e Leão (2011) embora haja bastante conteúdo sobre 

Lean Manufacturing, existem empresas que ainda não implementaram este sistema por 

diversos motivos, dentre eles podem estar: falta de conhecimento sobre as ferramentas, falta 

de apoio do alto escalão. 

Esta pesquisa poderá nortear as empresas que querem conhecer e implementar a 

política do pensamento enxuto nas suas organizações ela também evidencia os ganhos obtidos 

através desta implementação, tendo como foco muito grande a qualidade do produto ofertado 

à sociedade como um todo. 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

Este trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica realizada por intermédio de artigos, 

livros e outras fontes confiáveis, onde se desenvolveu uma pesquisa sobre o método de 

Manufatura Lean e algumas ferramentas que contribuem para implementar e/ou 

complementar esta filosofia. Para iniciar o entendimento sobre o assunto foi realizada uma 

pesquisa sobre o histórico da Manufatura Enxuta. Depois de pesquisado o histórico do sistema 

foi estudado seus princípios, valor, cadeia de valor, fluxo, produção puxada e perfeição. 



Também foi coletado material teórico referente a ferramentas importantes que 

auxiliam na implementação do sistema Lean Manufacturing como mapeamento do fluxo de 

valor, Just in time, kanban, manufatura celular, 5S, setup rápido e o Poka-Yoke. 

 

 

3 A METODOLOGIA LEAN 

 

3.1 História da manufatura enxuta 

 

Segundo Albertin e Pontes (2016), a Manufatura enxuta ou Sistema Toyota de 

Produção emergiu no Japão no período pós guerra, tendo como mentores, Sakichi Toyoda 

presidente da Toyoda Spinning e Weaving, o fundador da Toyota Motor Company Kiichiro 

Toyoda, o engenheiro Taiichi Ohno e Shingeo Shingo consultor de empresas. Foi criado um 

sistema de melhoria de processo e aprimorado com o passar dos anos, este conta com 

ferramentas e técnicas que buscam identificar e eliminar os desperdícios de processo, 

melhorar o desempenho do sistema produtivo com foco em qualidade, custo, tempo de 

entrega do produto e satisfação dos clientes. 

A devastação causada pela guerra não permitiu que o sistema de produção em massa 

fosse implementado, para obter economia de escala era necessário produzir muitas peças 

idênticas, mas os materiais disponíveis para esta produção eram escassos, não havia demanda 

constante e quando havia demanda, esta era por produtos variados. Para Kiichiro Toyoda, as 

peças não poderiam ser estocadas, tinham que ser produzidas no momento que fossem 

utilizadas, eliminando custos com estoques e armazenamento (POPPENDIECK e 

POPPENDIECK, 2011). 

De acordo com Doi (2015), o termo Lean Manufacturing surgiu a partir do livro “A 

máquina que mudou o mundo”, escrito por James P. Womack em 1990, uma vez que o termo 

Sistema Toyota de Produção poderia ser restrito apenas a indústria automobilística, já o Lean 

Manufacturing a qualquer processo de fabricação. 

 

 

 

 



3.2 Aplicação do Lean Manufacturing 

 

Segundo Walter e Tubino (2013), não é raro encontrar casos de fracasso na 

implantação da metodologia Lean, visto que mudar uma empresa para enxuta não é uma 

tarefa tão fácil quanto parece ser, portanto a aplicação errada de algumas ferramentas pode 

acabar em desperdício extra de recursos. A implantação solta de técnicas Lean, precisa ser 

evitada, pois pode trazer ações incoerentes e não conformidades, levando à falta de confiança 

das pessoas em relação aos seus benefícios. 

A implantação do sistema Lean deve estar ligada com a estratégia da empresa, todas as 

iniciativas precisam estar relacionadas com a missão e metas da empresa, a falta de ligação 

com a estratégia da empresa é um erro bastante comum que contribui para a falta de sucesso 

da implantação, a filosofia Lean deve também envolver outras partes, como por exemplo, os 

fornecedores. A empresa deve estar preparada para os custos de implantação que podem 

variar de acordo com as práticas já implementadas anteriormente (SHERER e RIBEIRO, 

2013). 

A aplicação da abordagem enxuta apenas no processo de fabricação pode restringir os 

benefícios potenciais da metodologia Lean, por isso é interessante que ela seja implementada 

em toda a organização, principalmente do desenvolvimento do produto, uma vez que seu 

resultado influencia o processo de produção e no desempenho do produto. Portanto a 

abordagem enxuta pode ser aplicada no processo de desenvolvimento do produto, com o 

intuito de ampliar os benefícios obtidos no processo de produção, para criar produtos que 

agreguem valor para os clientes, tudo isso com baixas taxas de desperdícios (PINHEIRO e 

TOLEDO, 2016). 

A implantação da filosofia da Produção Enxuta contribui de modo real para a melhoria 

da competitividade da empresa, tem como benefícios, o aumento da produtividade, melhoria 

da qualidade, otimização na utilização da matéria-prima, dos insumos e outros recursos, estes 

fatores são de grande importância perante a necessidade da busca contínua da excelência 

empresarial nos dias atuais (ELIAS e MAGALHÃES, 2003). 

Ainda conforme Elias e Magalhães (2003), a aplicação com melhor visibilidade da 

produção enxuta ocorre em indústrias que produzem conforme os processos repetitivos em 

lote, onde há uma produção de diversos produtos feitos em lotes, que se reproduzem. A 

exemplo dessas indústrias pode-se citar, indústrias metalúrgicas, de eletrodomésticos, 

confecções, entre outras. 



3.3 Princípios 

 

Essa filosofia e processo de gestão possui cinco princípios: valor, cadeia de valor, 

fluxo, puxar e perfeição, os quais estão ligados à busca de superar sete erros comuns 

considerados crônicos pelo Sistema Toyota de Produção, também chamados de sete perdas 

(PINHEIRO e TOLEDO, 2016).  

O valor deve ser especificado partindo da perspectiva do consumidor final. A cadeia 

de valor configura as atividades específicas necessárias para projetar, pedir e 

oferecer um determinado produto, do projeto ao lançamento, do pedido à entrega, e 

da matéria-prima às mãos do cliente. O fluxo expressa a realização progressiva de 

tarefas ao longo da cadeia de valor, que deverá ser sem resíduos e desperdícios. 

Puxar a produção significa que a fabricação só ocorre á partir da solicitação do 

cliente. A perfeição significa a necessidade de se criar um ciclo permanente de 

criação de valor e banimento de desperdícios. Tal perfeição pode ser por meio de 

melhorias contínuas ou de melhorias radicais (ELIAS e MAGALHÃES, 2003, p.3). 

Para Albertin e Pontes (2016), a eliminação das perdas atribui valor ao produto e 

maximiza o trabalho. Para melhorar os processos e combater a ineficiência produtiva, é 

necessário aumentar as atividades que agregam valor e eliminar as que geram custo e não 

agregam valor ao produto, as sete perdas identificadas por Ohno no Sistema Toyota de 

Produção serão detalhadas no tópico seguinte. 

 

3.4 As sete perdas 

 

a) Perdas por superprodução: 

i. Antecipada – A produção acontece antes do prazo necessário para entrega 

e o produto fica estocado, gerando custo para mantê-lo em estoque. 

ii. Por quantidade – Neste caso é produzido além da quantidade demandada, 

causando desperdícios de mão de obra, armazenamento e transporte 

desnecessários. A eliminação das perdas por superprodução pode ser feita 

através da produção puxada, quando esta acontece somente a partir do que 

foi programado ou requerido. 

b) Perdas por transporte – O transporte de material ou produto é uma atividade que 

gera custo indesejável e não agrega valor, esta pode ser diminuída melhorando o 



layout da produção, utilizando esteiras transportadoras de material, melhorando a 

estratégia de rota, dentre outras melhorias. 

c) Perdas por processamento em si – São atividades consideradas desnecessárias 

realizadas dentro do processo e uma vez eliminadas não irão afetar a qualidade do 

produto. Sugere-se melhorias relacionadas à engenharia e análise de valor. 

d) Perdas por produtos não conforme – O retrabalho gerado por produtos com defeitos 

de fabricação gera desperdícios e custos elevados, além de outras perdas como mão 

de obra, transporte, espera de produto. A diminuição dessas perdas pode ser feita 

através de dispositivos à prova de falha como o poka yoke. 

e) Perdas por movimentação – Estas ocorrem quando é feita a movimentação 

excessiva ou desnecessária do operador para a execução de tarefas dentro da 

produção, podendo ser minimizada através da melhoria do fluxo de material, 

organização das ferramentas, materiais e local de trabalho realizado através do 

método 5S, por exemplo. 

f) Perdas por espera: 

i. De processo – Esta ocorre quando todo o lote fica aguardando a 

finalização da etapa anterior. 

ii. De lote – Refere-se á espera que algumas peças sofrem até que as demais 

sejam processadas e passem para a etapa seguinte de processamento. Estas 

perdas de espera podem ser minimizadas aplicando o conceito de setup 

rápido. 

g) Perdas por estoque – Refere-se aos custos gerados para manter um produto em 

estoque como: custos com transporte e armazém, sem contar que muitas vezes os 

problemas de produção ficam ocultos atrás de grandes quantidades de produto 

estocado. Quanto menos estoque mais fácil fica a detecção de problemas de 

produtividade e a visualização em relação á eficiência do processo. Os estoques 

podem ser: 

i. Resultantes do desbalanceamento da produção, ou seja, aqueles gerados 

devido à diferença de tamanhos de lotes, desequilíbrio entre a produção e a 

demanda; 

ii. Os que são gerados para compensar os gargalos de produção; 



iii. Os chamados “estoques de segurança”, gerados para minimizar os atrasos 

causados por quebra de equipamento, falta de mão de obra, erros de 

programação, entre outros. 

Os estoques devem ser o mínimo possível e para diminuí-los sugere-se a redução dos 

tamanhos de lotes. 

A figura 1 ilustra a relação das sete perdas com pessoas, quantidade e qualidade. 

 

Figura 1 – Sete 

perdas

Fonte: Becton Dickinson (2006) apud Riani (2006). 

 

3.5 Ferramentas de auxílio 

 

Para a aplicação desta filosofia nas empresas é recomendável usar diferentes 

ferramentas e a união de várias técnicas que contribuem para atingir as metas desejadas com o 



Lean Manufacturing. A importância do uso dessas ferramentas é que elas procuram eliminar 

atividades que não agregam valor (ELIAS e MAGALHÃES, 2003).  

A seguir serão descritas algumas ferramentas consideradas importantes para o 

sucesso na implementação da produção enxuta. 

 

3.5.1 Mapeamento do Fluxo de Vapor (MFV) 

 

O Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV) é uma técnica de modelagem de processos 

que teve seu início por Rother e Shook, no ano de 2003, que engloba os desperdícios e a 

agregação de valor. Ela analisa o fluxo de valor, e propõe uma metodologia de diagnóstico e 

planejamento considerada fundamental para a implementação do Lean Manufacturing 

(VASCONCELOS e NOBREGA, 2016). 

 

3.5.2 Kanban 

 

O kanban é um sistema que sinaliza e controla visualmente os processos através de 

cartões. Ele define o que produzir, quando, quanto e como será produzido, como transportar e 

onde será entregue. Está diretamente relacionado á produção puxada. O objetivo do kanban é 

ordenar o trabalho, balancear a produção, eliminar perdas, fornecer informações relevantes ao 

produto e processo, permitir que a reposição do estoque seja de acordo com a demanda do 

produto (RIANI, 2006). 

Novas peças só serão produzidas ou retiradas do estoque à medida que cartões 

estiverem disponíveis, esses cartões são em números pré-determinados e com a quantidade de 

produção fixada (TARDIN, 2001). 

As figuras 2 e 3 exemplificam um modelo de cartão kanban e o seu funcionamento. 

 

 

 

 

 

 



Figura 2 - Modelo de Kanban 

 

Fonte: Tubino (1997,p. 200) apud Albertin e Pontes (2016). 

 

Figura 3 - Funcionamento do Kanban 

 

Fonte: Tubino (1997, p. 204) apud Albertin e Pontes (2016) 

 

3.5.3 Just in Time 

 

Just in Time é uma filosofia que propõe melhoria continua, é uma metodologia para 

aperfeiçoar a produtividade e a qualidade total por meio da eliminação total de perdas. Na 

fabricação ou na montagem de um produto, o Just in Time oferece a produção com um custo 

eficaz e a entrega de peças com qualidade e na quantidade necessária utilizando o mínimo de 

instalações, equipamentos, materiais e recursos humanos. Nas empresas onde esta filosofia é 

aplicada, o armazenamento de insumos deve ser somente para dar uma segurança ao processo 

de produção, pois ele entende que quanto menor o estoque mais fácil de identificar problemas. 

(GUIMARÃES e FALSARELLA, 2008). 

 



3.5.4 Manufatura celular 

 

Na manufatura celular acontece a decomposição do sistema de manufatura em 

subsistemas mais fáceis de administrar do que o sistema total. As máquinas são agrupadas em 

células e as peças em famílias. A célula de manufatura é formada por um par família-célula. 

Nela as máquinas ficam dispostas em uma sequência igual à das etapas de fabricação de um 

produto ou de uma família de produtos e sem estoque intermediário, busca completar um ciclo 

de produção em uma área de trabalho limitada (BARBOSA, 1995). 

 

3.5.5 Método 5S 

 

De acordo com Riani (2006), o método 5S é uma filosofia que teve seu início no 

Japão, ele representa 5 sensos que visam a limpeza e organização do local de trabalho 

proporcionando saúde e segurança aos trabalhadores e na prevenção de acidentes , 

padronização dos processos, eliminação de materiais desnecessários , identificação dos 

materiais e ferramentas, maximização dos recursos, otimização do espaço físico, redução de 

desperdícios. O 5S origina – se das cinco palavras japonesas a seguir: 

a) Seiri: senso de utilização, que é separar e deixar no local apenas o que vai ser 

utilizado. 

b) Seiton: senso de organização, descartar objetos desnecessários ou colocar em 

outro local os objetos de menor uso, de forma organizada e devidamente identificada 

facilitando o acesso e a utilização correta quando necessário. 

c) Seiso: senso de limpeza, limpar o ambiente, praticar e criar hábitos de limpeza, 

este senso vai além da limpeza do local, ele busca problemas em equipamentos fora do 

padrão, para que possam ser consertados e funcionem corretamente facilitando inspeções 

preventivas.  

d) Seiketsu: senso de padronização/saúde, o objetivo principal é manter e praticar 

o que foi feito nos sensos anteriores seguindo a melhoria contínua, padronizar as operações 

eliminando a desordem, criar condições favoráveis à saúde, higiene e segurança dos 

trabalhadores. 



e) Shitsuke: senso de disciplina, que é colocar em prática, executar e se 

comprometer com tudo o que já foi realizado mantendo a melhoria que os sensos anteriores 

trouxeram. 

 

3.5.6 Setup rápido 

 

O conceito de Troca Rápida de Ferramenta ou setup rápido propõe o tempo mínimo 

necessário para mudar de uma atividade para outra, levando em consideração a última peça 

em conformidade fabricada de um lote anterior até a primeira peça em conformidade 

produzida no lote seguinte. Tem o intuito de reduzir e simplificar o setup, com a eliminação 

dos desperdícios ligados à produção, algo essencial à operação. Entre os benefícios desse 

sistema pode-se citar: produção de diferentes tipos de produtos em uma mesma jornada de 

trabalho, redução do tempo de produção e dos custos de fabricação, atendimento mais rápido 

da demanda de mercado (CALHADO et al. 2015). 

A figura 4 exemplifica de forma clara como deve ser a troca rápida, comparado a uma 

troca onde ocorrem ajustes durante o setup.  

Figura 4 - Comparativa de tempo de setup com ajustes versus sem ajustes 

 

Fonte: Shingo (2000, p. 118) apud Albertin e Pontes (2016). 



3.5.7 Poka Yoke 

 

De acordo com Abertin e Pontes (2016), o sistema Poka Yoke surgiu no Japão e é um 

dispositivo á prova de falhas, utilizado para bloquear a ocorrência de erros, defeitos em 

processos ou peças. 

Através do sistema Poka Yoke é possível bloquear o processo quando ocorre uma 

falha ou avisar ao operador sobre o ocorrido, para isso é necessário definir o método de 

acordo com o objetivo que se espera para determinado processo ou sistema (CONSUL, 2015). 

Ainda conforme Consul (2015), os métodos podem ser classificados como: 

a) Método de advertência: Onde o sistema detecta a falha e não para o processo, 

apenas aponta o erro aos operadores através de sinal sonoro ou luminoso. 

b)  Método de controle: É quando o sistema para o processo após a detecção da 

falha, tornando a correção imediata. 

c)  Método de contato: Detecta a falha através de dispositivos que estão em contato 

com o produto inspecionado. 

d) Método de conjunto: É realizado através de uma sequência de movimentos pré-

estabelecidos. 

e) Método de etapas: é realizado através da sincronia dos movimentos, impedindo 

que etapas que não fazem parte da operação sejam realizadas. 

Na figura 5 é possível verificar uma peça que saiu com a posição diferente das demais, 

foi detectada e expulsa do processo pelo sistema Poka Yoke. 

Figura 5 – Exemplo de detecção de defeito através do Poka Yoke 

 

Fonte: Lean Institute Brasil (2004, p. 29) apud Albertin e Pontes (2016) 



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em virtude dos argumentos mencionados nos objetivos deste trabalho, é possível obter 

um melhor desempenho operacional através da implementação do Lean Manufacturing 

juntamente com as ferramentas auxiliares descritas anteriormente, além da diminuição dos 

desperdícios e padronização dos processos, aumento da produtividade, do lucro operacional e 

da qualidade do produto 

Dessa forma, este artigo traz conhecimento a fim de instruir a execução prática da 

filosofia Lean nas empresas de modo geral que buscam eliminar desperdícios, perdas como 

superprodução, estoque, processamentos desnecessários, entre outras perdas e auxilia a 

comunidade acadêmica em  pesquisas teóricas a respeito do assunto abordado. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Tendo em vista os aspectos observados no decorrer deste trabalho, percebe-se que a 

implementação do Lean Manufacturing aliada a diversas ferramentas e filosofias traz 

inúmeros ganhos às empresas, como redução de custos com a diminuição de estoques ao se 

fabricar apenas o necessário para atender a demanda programada, baixo retrabalho, busca por 

zero desperdício, excelência na qualidade e aumento da satisfação do cliente. Para isso, sua 

implementação deve ser planejada e estruturada de acordo com a realidade de cada empresa 

ou processo, e as melhorias devem ser contínuas.  

A mudança não é fácil, requer comprometimento de toda a equipe desde a diretoria ao 

chão de fábrica, além de fornecedores e parceiros e a aplicação errônea e a não aceitação dos 

envolvidos no processo pode causar transtornos, desperdício de recursos valiosos, 

incredulidade dos colaboradores em relação aos benefícios que o lean manufacturing traz. 

Com isso, conclui-se que a aplicação efetiva do lean manufacturing contribui para o 

aumento da competitividade da empresa, aumento da produtividade e lucro operacional, 

redução dos desperdícios e perdas de processo, melhora da satisfação do cliente que irá 

receber um produto com alto nível de qualidade. 
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