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RESUMO: Esse estudo de caso tem a finalidade de apresentar o processo de implantação dos conceitos da 
metodologia Lean Manufacturing (manufatura enxuta) em uma empresa que atua no segmento têxtil 
produzindo fitas rígidas e elásticas. Por meio da observação participativa e análise de dados coletados antes, 
durante e após a implementação da ferramenta, foi possível verificar que os métodos e as técnicas 
desenvolvidas originalmente para o setor automobilístico podem ser replicados para empresas de outros 
segmentos. Ao implantar os conceitos e técnicas de produção enxuta na empresa, foi possível observar uma 
grande melhoria na eficiência e uma considerável diminuição dos desperdícios no processo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Manufatura Enxuta; Mapeamento do Fluxo de Valor; Troca Rápida de Ferramenta  
 
INTRODUÇÃO 
 

Com a globalização em evidência, as empresas estão cada vez mais empenhadas 
em garantir a excelência de seus produtos e serviços. O mercado cada vez mais tem 
forçado as empresas a evoluírem e crescerem no que diz respeito a tecnologia, 
conhecimento e produtividade. Em uma realidade em que o não crescimento significa 
perder espaço no mercado e consequentemente ir ao encontro do obsoleto. As empresas 
têm a obrigação de buscar novas estratégias, ferramentas e conceitos para uma melhor 
gestão da indústria. 

Para se manter competitivo em um mercado no qual os recursos como, matéria-
prima, mão de obra, máquinas e equipamentos são iguais ou semelhantes para todas a 
empresas do mesmo segmento de atuação, é necessário que as empresas façam uma boa 
gestão dos seus recursos, sejam eles físicos, financeiros, humanos ou tecnológicos. Para 
isso, é fundamental que sejam identificados os pontos de desperdícios da indústria e 
implantar estratégias que eliminem ou reduzam ao máximo as perdas do processo. 

Baseado nessa problemática, podemos utilizar como modelo o Sistema Toyota de 
Produção (STP) que, mediante uma das maiores crises vividas no Japão, conseguiu se 
sobressair e se tornar um referencial de gestão para o mundo, aplicando técnicas que 
eliminassem os desperdícios e tornassem a produção enxuta. 

Segundo Taiichi Ohno (1997), considerado o principal responsável pelo Sistema 
Toyota de Produção, o passo preliminar para aplicação do método é identificar 
completamente os desperdícios, quais sejam: 

 
• 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 

 
Quando analisamos os cenários de alta competitividade e a busca contínua das 

empresas por uma maior fatia do mercado, é de suma importância aplicar as ferramentas 
da metodologia Lean Manufacturing com o objetivo de melhorar os processos de produção, 
visto que os locais onde mais se tem a possibilidade de adotar técnicas de melhorias para 
aumentar a margem de lucro, a produção e a logística. 

 Para a elaboração deste trabalho, foi selecionado como objeto de estudo uma 
empresa que atua no segmento têxtil, produzindo fitas rígidas e elásticas. Com o estudo 
almeja-se analisar quais os impactos que ferramentas como 5S, VSM (Mapeamento do 
Fluxo de Valor) e SMED (Troca Rápida de Ferramenta) podem causar em situações que 
tenham desperdícios com estoque, processamento impróprio, excesso de produção, 
movimentação desnecessária, espera, transporte e defeitos.  

Segundo Taiichi Ohno (1997) a eliminação completa desses desperdícios pode 
aumentar a eficiência de operação por uma ampla margem. Deste modo, a com a aplicação 
de tais ferramentas e a propagação da cultura Lean no ambiente industrial, espera-se 
verificar uma melhoria significativa no quesito organização, eficiência, qualidade, 
produtividade, redução de defeitos e tempo de setup. 

 
1 DESENVOLVIMENTO 

 
1.1 OBJETIVO 

 
Identificar os pontos de desperdícios e aplicar as ferramentas Lean para melhorar da 

organização e eficiência, qualidade, produtividade, redução de defeitos e tempo de setup. 
 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Fazer o mapeamento do processo e identificar o que gera e não gera valor; 
• Medir desempenho do processo; 
• Aplicar as ferramentas de gestão; 
• Medir e comparar os resultados. 

 
2.0 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
2.1 LEAN MANUFACTURING 

 
O Lean Manufacturing teve sua origem dentro do Sistema Toyota de Produção. 

Taiichi Ohno, que na época era executivo da Toyota, criou uma metodologia da produção 
enxuta, que tinha por objetivo reduzir ou eliminar os desperdícios no processo produtivo e 
remover qualquer atividade que não agregasse valor. A grande questão era conseguir 
diminuir o tempo entre o momento que o cliente faz o pedido até o momento de receber o 
dinheiro (OHNO, 1997). 



 

 
 

Figura 1 – Redução do Tempo Entre o pedido e o Dinheiro 
Fonte: Adaptado de Ohno (1997) 

 

Para identificar os desperdícios e os processos que não agregavam valor, a Toyota 
classificou-os em sete categorias, sendo elas; Defeitos (produção de peças defeituosas), 
Superprodução (produzir mais que necessários), Excesso de estoques (matéria-prima, 
insumos e produtos finais), Processamento incorreto (retrabalho), Movimentações 
desnecessárias (movimentação de pessoas), Transportes desnecessários (de mercadoria) 
e Espera (ociosidade humana e de equipamentos) (LIKER; MEIER,2007). 

O termo Lean Manufacturing surgiu a partir de um livro intitulado “A máquina que 
mudou o mundo” escrito pelos autores James Womack, Daniel Jones e Daniel Ross em 
1992. O livro apresenta os conceitos e métodos aplicados ao Sistema Toyota de Produção 
(STP) que serviu de estrutura para esse novo modelo de se produzir, o qual buscava 
aumentar o valor agregado, reduzir tempo de produção, diminuir os custos envolvidos, 
aumentando a eficiência do processo e principalmente eliminar os desperdícios. 

Podemos observar que o Lean Manufacturing segue uma metodologia baseada em 
cinco princípios básicos (Valor, Fluxo de valor, Fluxo, Puxar e Perfeição), ,os quais, quando 
aplicados corretamente e em conjunto, funcionam perfeitamente para melhoria contínua 
dos processos. 

Segundo o Lean Institute Brasil (2013) a mentalidade enxuta (leanthinking) possui 
cinco princípios: 

Valor: a definição de valor é o ponto de partida para a mentalidade enxuta. Não é a 
empresa, mas sim o cliente quem define o que é valor. A necessidade de algo gera valor e 
cabe às empresas determinarem qual é essa necessidade e procurar satisfazê-la cobrando 
um preço específico para manter a empresa no negócio e com isso obter lucros por meio 
de melhorias contínuas no processo e nos produtos, reduzindo os custos e melhorando a 
qualidade.  

Fluxo de valor: significa separar a cadeia produtiva e os processos em três tipos, 
aqueles que geram valor, os que não geram valor, mas são importantes para a manutenção 
dos processos e da qualidade e, por fim, os que não agregam valor e devem ser eliminados. 

Fluxo contínuo: é considerada uma tarefa difícil do processo, pois exige mudança 
na mentalidade das pessoas, que devem deixar de lado a ideia de que produção por 
departamentos é a melhor alternativa, deve-se dar “fluidez” aos processos. O efeito da 



 

criação de fluxos contínuos pode ser notado na redução dos tempos de fabricação dos 
produtos, de processamento de pedidos e redução dos estoques. 

Produção puxada: é a inversão do fluxo produtivo. As empresas não empurram 
mais seus produtos para os clientes (gerando grandes estoques), elas passam a puxar o 
fluxo de valor, reduzindo os estoques e valorizando os produtos.  

Perfeição: é o quinto e último passo para a Mentalidade Enxuta. Deve ser o objetivo 
constante de todos os envolvidos no fluxo de valor, pois busca a melhoria contínua (kaizen) 
em direção a um estado ideal. Todos os envolvidos no fluxo de valor (fornecedores, 
fabricantes, distribuidores, revendedores) precisam conhecer o processo como um todo 
para dialogar e buscar a melhor forma de gerar valor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Fluxo dos Princípios do Lean 
Fonte: voitto.com 

 
 

2.2 OS 7 DESPERDÍCIOS 
 
Os autores Jeffrey K. Liker e David Meier, no livro “O Modelo Toyota, Manual de 

Aplicação”, descrevem os sete desperdícios identificados pela Toyota: 
1.Superprodução. Produzir itens mais cedo ou em maiores quantidades do que o 

cliente necessita. Produzir antes ou mais do que o necessário gera outras perdas, tais como 
custos com excesso de pessoal, armazenagem e transporte devido ao estoque excessivo. 
O estoque pode ser físico ou um conjunto de informações. 

2.Espera (tempo à disposição). Trabalhadores meramente servindo como vigias 
de uma máquina automatizada ou tendo que ficar esperando pela próxima etapa do 
processo ou próxima ferramenta, suprimento, peça etc., ou ainda simplesmente não tendo 
trabalho por falta de estoque, atraso de processamento, paralisação do equipamento e 
gargalos de capacidade. 

3.Transporte ou transferência. Movimentação de trabalho em processo de um local 
para outro, mesmo se for em uma curta distância. Movimentação de materiais, peças ou 
produtos acabados para estocá-los ou retirá-los do estoque ou entre processos. 



 

4.Superprocessamento ou processamento incorreto. Realização de atividades/ 
tarefas desnecessárias para processar peças. Processamento ineficiente devido à má 
qualidade das ferramentas e do projeto do produto, causando deslocamentos 
desnecessários ou produzindo defeitos. A perda é gerada quando são oferecidos produtos 
de maior qualidade do que o necessário. Às vezes, “trabalho” extra é realizado para 
preencher o excesso de tempo em vez de esperá-lo passar. 

5.Excesso de estoque. Excesso de matéria-prima, estoque em processo ou 
produtos acabados, causando lead times mais longos, obsolescência, produtos 
danificados, custos com transporte e armazenagem e atrasos. Além disso, o estoque extra 
oculta problemas, tais como desequilíbrios na produção, entregas com atrasos por conta 
dos fornecedores, defeitos, paralisação de equipamentos e longos períodos de preparação 
de equipamentos (setup). 

6.Deslocamentos desnecessários. Qualquer movimento que os funcionários têm 
que fazer durante seu período de trabalho que não seja para agregar valor à peça, tais 
como localizar, procurar ou empilhar peças, ferramentas etc. Além disso, caminhar também 
é entendida como uma perda. 

7.Defeitos. Produção ou correção de peças defeituosas. Conserto ou retrabalho, 
descarte, produção para substituição e inspeção significam desperdícios de tempo, de 
manuseio e de esforço. 

 
2.3 OITAVO DESPERDÍCIO 

 
Liker e Meier (2007) incluíram na lista um oitavo desperdício que é o desperdício da 

criatividade dos funcionários. 
8.Desperdício da criatividade dos funcionários. Perda de tempo, ideias, 

habilidades, melhorias e oportunidades de aprendizagem por não envolver ou ouvir seus 
funcionários. 

 
2.4 FERRAMENTAS 

 
2.5 HOUSEKEEPING OU 5 S 

 
Segundo Chiavenato (2005), o conceito de Housekeeping está relacionado com 

limpeza da casa. O ambiente de trabalho deve ser agradável, limpo, higiênico e saudável. 
Todo programa de qualidade começa com a mudança de hábitos das pessoas com relação 
à limpeza, asseio, organização e ordem no local de trabalho. Housekeeping é denominado 
pelos japoneses de 5S, pois é aplicado com base em cinco sensos: Seiri, Seiton, Seiso, 
Seikeetsu e Shitsuke. Na tabela abaixo, podemos verificar as traduções, significados e 
aplicações de cada senso 



 

Figura 3 – Explicação e Significados dos 5Ss 
Fonte: exelsolucao.com.br 

 
Os 5Ss trazem diversos benefícios pois são aplicáveis em qualquer tipo de 

organização ou empresa e, sem dúvida, melhoram não somente o local físico de trabalho, 
mas principalmente o aspecto psicológico da atividade humana (CHIAVENATO, 2005). 

 
2.6 VSM 

 
O Mapeamento do fluxo de valor (ValueStream Mapping) é uma ferramenta 

desenvolvida para identificar toda a cadeia de produção de um determinado produto.  Com 
base na identificação de todos os processos, fica visível o que está agregando valor no 
processo e o que não está. 

Segundo Rother e Schook (2005), o mapeamento do fluxo de valor é essencial, 
devido apresentar vantagens como: 

 
• Ajudar a visualizar mais do que simplesmente os processos individuais, por exemplo: 

montagem, solda, fixação etc., sendo possível enxergar o fluxo; 
• Ajudar a identificar mais do que os desperdícios. Mapear ajuda a identificar as fontes 

de desperdício no fluxo de valor; 
• Fornecer uma linguagem comum para tratar os processos de manufatura; 
• Tornar as informações sobre os fluxos visíveis, de forma em que você possa discuti-

las. De outro modo, muitos detalhes e decisões no chão de fábrica só acontecerão 
por omissão; 

• Mostrar a relação entre os fluxos de informação e o fluxo de material. 
 
No diagrama do fluxo de valor são demonstrados o tempo de processamento de 

cada etapa da cadeia, o setup, a espera, os ciclos, o tempo e quantidade que os materiais 
ficam parados no processo, antes, durante e depois dos processos (ROTHER & SHOOK 
2005). 

 
2.7 SMED 

 



 

Single Minute Exchange of Die (SMED) é um conjunto de técnicas desenvolvidas a 
partir da filosofia Lean Manufacturing cujo objetivo é reduzir o tempo de setup, por isso é 
chamado no Brasil de troca rápida de ferramenta. 

Shigeo Shingo foi o desenvolvedor dessa ferramenta. Nesse período, os tempos 
médios de preparação com os quais ele trabalhou, reduziram-se significativamente após a 
aplicação de suas técnicas. 

Shingo (2000) listou oito técnicas que devem ser consideradas na implementação de 
SMED. 

 
• Operações de configuração internas e externas separadas; 
• Converter interno para configuração externa; 
• Padronizar a função, não a forma; 
• Usar grampos funcionais ou eliminar completamente os parafusos; 
• Usar gabaritos intermediários; 
• Adotar operações paralelas; 
• Eliminar ajustes; 
• Mecanização. 

 
Shingo (2000) elaborou a definição de setup externo e interno, que consiste na 

separação das atividades que posso fazer enquanto minha máquina está funcionando 
(setup externo), das atividades que só consigo fazer enquanto minha máquina está parada 
(setup interno). Podemos antecipar as atividades e consequentemente reduzir o tempo em 
que a máquina fica parada, entre um processo e outro. 

 
3.0 ESTUDO DE CASO 

 
3.1 LOCAL DA PESQUISA 
 

A empresa selecionada como objeto de estudo é uma empresa que atua no 
segmento têxtil, produtora de elásticos fitas e cordões. A empresa se divide em quatro 
setores produtivos e quatro setores administrativos, sendo os primeiros compostos por:  

Tecelagem de Crochet e Cordões – Responsável por produzir os elásticos de 
embutir, ou seja, os que normalmente não ficam expostos na peça. Além dos cordões 
utilizados para alça de sacola.  

Tecelagem de Elásticos e Fitas Personalizadas – Setor responsável pela 
produção dos elásticos personalizados e fitas rígidas personalizadas. Esses elásticos ficam 
expostos na peça, pois são produzidos com a marca e a logo do cliente. Normalmente são 
utilizados para a confecção de cuecas, calcinhas e roupas fitness.  

Setor de Urdume – Setor responsável por encher os carreteis com a quantidade de 
fio necessária para produção das fitas elásticas. Esse setor é um subprocesso dos setores 
de tecelagem. 

Setor de Embalagem – Última etapa do processo de produção. É responsável pelo 
controle de qualidade e embalagem do produto na forma solicitada pelo cliente, podendo 
ser enfestado, enrolado, cortado ou ponteado. 

 
Os setores administrativos são: 
 
Estoque/Expedição – Setor responsável pelo recebimento, armazenagem, 

pesagem, separação de pedidos e alimentação dos processos com matéria-prima. 



 

PPCP/Compras – Onde todo o planejamento industrial é feito. Tem por objetivo 
programar as atividades, datas de entrega de produção e atualizar todo o cronograma de 
produção.  

Comercial/Vendas – Responsável pelo relacionamento com cliente, capitação de 
pedido e prospecção de vendas. 

Financeiro/ RH – Responsável por gerir os recursos humanos e monetários da 
empresa. 

Com mais de 20 anos atuando no mercado têxtil nacional, a empresa selecionada 
para o estudo tem crescido significativamente, apesar das dificuldades políticas e 
econômicas que todas a empresas têm enfrentado. Nos últimos anos a empresa tem 
investido todos os anos em novas máquinas e equipamentos para aumentar a capacidade 
produtiva. Esse investimento trouxe diversos benefícios para o processo e possibilitou 
alcançar uma nova fatia do mercado. Porém, ao aumentar a produtividade, problemas que 
antes eram pequenos, quase imperceptíveis, se tornaram evidentes. Baseado nesse 
cenário, a aplicação dos conceitos da metodologia Lean Manufacturing pode apresentar 
diversas soluções para o processo. 

 
3.2 PROCESSO PRODUTIVO 

Um elástico é composto por dois componentes principais, urdume e trama, sendo 
que o urdume são os fios que compõem o corpo do elástico e a trama são os fios utilizados 
para travar os fios do urdume e assim formar a fita elástica. O urdume ainda pode ser divido 
em urdume corpo (carretel com fio de poliéster), urdume látex (carretel com fio de látex) e 
no caso dos elásticos personalizados urdume letra (carretel com fio de poliéster). 

 

 
Figura 4 - Demonstração da Trama e do Urdume 

Fonte: docsity.co m 

 
Abaixo está apresentado um exemplo das quantidades de fios que são utilizados 

para a produção um elástico de crochet 40mm e um personalizado 40mm. 
 

 
Figura 5 - Diferença das Quantidades de Fios dos Elásticos 



 

Fonte: O autor 

 
No caso do elástico crochet ou elástico de embutir, temos quais possuem um 

processo produtivo mais simples, pois necessitam de uma menor quantidade de fio para 
formar uma fita elástica, normalmente não tem muita variação de cor, ou são pretos ou 
branco na maioria dos pedidos. São produzidos em tear mecânicos sem muita eletrônica 
envolvida, o que diminui alguns processos, para o início da produção. 

No caso dos elásticos personalizados, sua produção se torna mais complexa, porque 
acrescentam mais processos, como o desenvolvimento da arte que o cliente deseja, a 
configuração da arte para o programa da máquina para fazer com que a essa entenda o 
que se deve reproduzir no elástico, e em alguns casos o elástico passa por um outro 
processo antes de ir para a embalagem o processo de engomar, que faz com que o produto 
fique mais firme ou encorpado. 

Assim como todos os processos industriais, a produção do elástico segue um fluxo 
lógico de etapas, desde o momento que o cliente fecha o pedido até o momento que ele e 
faturado e colocado no transporte. Em resumo, seu fluxo acontece da seguinte maneira: 

O pedido entra no processo de produção assim que o setor comercial disponibiliza o 
pedido no sistema com o status de “Pedido Aprovado”. Nesse momento o PCP irá fazer a 
O.S (Ordem de Serviço) com todas as informações necessárias (quantidade, prazo, cor e 
arte) para a produção do pedido em questão, bem como a verificação da necessidade de 
compra e a ordem de entrega dos materiais para a produção. Após as ordens serem 
entregues em cada setor, dá-se efetivamente o início da produção.  

O primeiro setor do ciclo de produção é o setor de Urdume e Revestimento, que é 
responsável por revestir os fios de borracha (látex) nua com fio de poliéster para que a 
borracha tenha uma boa durabilidade e não perca a elasticidade com facilidade. Após o 
revestimento, a borracha é levada para a máquina de urdimento, a qual é responsável por 
fazer os carreteis tanto de borracha revestida quanto de fio poliéster. Como vimos na tabela 
1, para se produzir um elástico de 40mm personalizado, são necessários 96 fios de poliéster 
para o carretel do corpo, 96 fios para o carretel da letra e 35 fios para o carretel de látex. 
Essa máquina enrola esses 96 fios no carretel até atingir a quantidade de voltas 
necessárias para produzir o pedido. Por exemplo, para se produzir 1.000 metros de elástico 
de corpo preto e letras vermelha fica conforme a tabela abaixo; 

 

 
 

Figura 6: Quantidade de Carreteis, Fios e Voltas para produzir uma fita elástica. 
Fonte: O Autor 

 

 
Figura 7: Arte de um elástico que já foi produzido pela empresa. 

Fonte: O Autor 
 



 

Após terminar todos os carreteis necessários para se fazer os produtos da O.S, os 
carretéis são levados ao setor seguinte, podendo ser o setor de JACQUARD ou CROCHET 
os dois setores são de tecelagem, porém produzem produtos diferentes e em máquinas 
diferentes. Nesses setores de tecelagem, os operadores pegarão os carreteis feitos pelo 
urdume e farão a montagem da gaiola, a amarração dos fios, a passagem dos nós, a 
regulagem da máquina e a liberação da produção. Após o término da produção, as caixas 
de elásticos são levadas para o setor de embalagem, que é responsável pelo controle de 
qualidade. Nesse setor, são retirados os defeitos que não foram extraídos pelo setor de 
tecelagem, o produto é embalado nas caixas da empresa e colocados em uma área 
determinada, onde o pessoal do estoque os retirarão para fazer a pesagem no sistema, 
guardar no estoque ou separar para o faturamento e expedição do produto. 
 
4.0 METODOLOGIA E APLICAÇÃO DOS CONCEITOS 

 
4.1 IDENTIFICAÇÃO DOS DESPERDÍCIOS 

 
O primeiro conceito aplicado da metodologia Lean foi o do desperdício. Após uma 

análise minuciosa, baseada na observação do trabalho e análise de dados, foram 
identificados os desperdícios listados por Taiichi Ohno. Os desperdícios foram encontrados 
em setores e processos diferentes, conforme a descrição abaixo; 

 
Setor - Tecelagem de Crochet e Cordões 
 
Espera. Conforme os elásticos vão sendo produzidos pela máquina, eles são 

direcionados pelos cilindros da máquina e caem dentro de tubos. Após encherem os tubos, 
as fitas elásticas são cortadas e encaminhadas até o setor de embalagem onde é feito o 
enfesto do elástico. O grande problema consistia no setor seguinte, responsável pela 
embalagem, que não conseguia processar o material a tempo de liberarem tubos vazios 
para serem devolvidos ao setor de Crochet e Cordões. Isso fazia com que as máquinas 
ficassem às vezes horas esperando os tubos serem liberados para que voltassem a ligar a 
máquina e produzir o elástico. 

Superprodução e Excesso de Estoque. O setor de Crochet e Cordões trabalha 
com a produção baseada em uma quantidade mínima e máxima, essa quantidade é 
baseada em um estudo da demanda mensal dos produtos. Durante a análise foi notado 
que diversos itens estavam com o estoque acima da quantidade máxima. Essa 
superprodução atrapalhava toda a cadeia produtiva, pois a embalagem perdia tempo 
processando produtos desnecessários e os produtos que tinham demanda acabavam 
atrasando. Outro problema que a superprodução causava era a falta de espaço para 
armazenagem no estoque. A empresa já se encontrava no limite da sua estrutura física com 
pouco espaço para se trabalhar. O fato de produzir itens exageradamente fazia com que o 
pessoal do estoque movimentasse mercadorias de um lado para o outro, a fim de encontrar 
espaço e um melhor layout. 
 

Setor - Tecelagem de Elásticos e Fitas Personalizadas 
 
Deslocamentos desnecessários. No setor de Tecelagem de Elásticos e Fitas 

Personalizadas, foi identificado muita movimentação desnecessária. Os operadores que 
eram responsáveis por manter as máquinas rodando, andavam grandes distâncias entre 
uma máquina e outra para fazer sua correção. Também se moviam em busca de 
informações e ferramentas para a correção ou manutenção das máquinas.  



 

Defeitos. Todos os setores produzem um percentual de defeito, porém esse setor 
específico estava trabalhando com um percentual acima do esperado. O defeito ocasionado 
na produção, derruba significativamente a eficiência do setor subsequente a embalagem, 
pois a cada defeito encontrado no setor de embalagem, gera uma parada na máquina de 
enfesto e uma ação corretiva por parte do operador.  

Espera. Algumas vezes as máquinas ficavam paradas esperando informações do 
cliente, comercial e PCP, como por exemplo, aprovação da arte por parte do cliente.  

 
Setor – Urdume e Revestimento 
 
Super processamento. Mais conhecido como reprocesso, esse desperdício foi 

encontrado no setor de urdume e revestimento. O látex é um material muito sensível à 
tensão excessiva e ao ambiente, muito calor ou queda na temperatura fazem com que a 
borrachas fiquem quebradiças ou percam a elasticidade, essas variações fazem com que 
os elásticos fiquem com defeito de borracha aparente. Como não havia uma sincronia entre 
as datas de produção dos carretéis com a data de produção dos elásticos, os carretéis de 
borracha ficavam dias parado no setor do urdume aguardando serem recolhidos para a 
montagem do pedido. Esse tempo parado, permitia o látex no carretel passar por essas 
variações de temperatura e por ficarem dias tensionado no carretel, acabavam perdendo a 
elasticidade. 

 
Setor – Embalagem 
 
Deslocamentos desnecessários. Falta de informação fazia com que os operadores 

andassem em busca de quem pudesse tirar as dúvidas sobre processos, produtos e O.P 
(ordem de produção) 

Transporte ou transferência. Os operadores das máquinas frequentemente 
paravam a máquina para ir aos outros setores em busca de mais material para a 
embalagem, o que fazia com que a eficiência reduzisse significativamente. 

Desperdício da criatividade dos funcionários. O Setor de Embalagem tinha 
funcionários com grande potencial, mas com pouca informação e treinamento. 
 
4.2 TREINAMENTO DA EQUIPE 

 
Quando analisamos o STP (Sistema Toyota de Produção), temos a impressão de 

que é uma metodologia cheia de truques universais. Mas, sabemos que o grande diferencial 
da Toyota é a capacidade de solução de problemas. Para isso, ter uma equipe capaz de 
identificar problemas e propor soluções é essencial para que se tenha uma melhoria 
contínua dos processos (LIKER; MEIER; 2007). 
 Baseado nisso, toda a liderança e suas equipes foram reunidas em um ambiente não 
industrial onde foi lhes foram expostos todos os conceitos da metodologia Lean 
Manufacturing, principalmente aqueles relacionados aos desperdícios. O objetivo foi fazer 
com que eles diferenciassem as atividades dentro da sua rotina que realmente agregavam 
valor daquelas que não agregavam, gerando no próprio operador a consciência do que é 
desperdício dentro da sua realidade de trabalho. 
 
4.3 HOUSEKEEPING OU 5S 

 



 

A ferramenta foi aplicada em todos os setores da empresa. Os líderes foram 
treinados e responsabilizados a desenvolver cada senso da ferramenta. Porém, para este 
estudo de caso, foi selecionado o setor de embalagem para análise e apresentação dos 
dados pois, após as análises dos setores, a embalagem foi o setor que apresentou maior 
problema com a organização, além do fato de se tratar do setor responsável pelo controle 
de qualidade.  

A aplicação do 5S seguiu a cronologia exposta na revisão bibliográfica: SEIRI 
(Utilização), SEITON (Organização), SEISOU (Limpeza), SEIKETSU (Bem-Estar) e 
SHITSUKE (Autodisciplina). 

 
SEIRI 
 
O setor de embalagem sofria com a falta de espaço para se trabalhar. Ao analisar 

tudo que estava no setor e verificar a necessidade daqueles itens para o trabalho diário, foi 
possível perceber que existiam diversos produtos que já estavam embalados e não 
seguiram para o setor do estoque. Ocorre que as caixas enfestadas têm uma quantidade 
padrão, por exemplo, uma caixa do elástico Beta 40mm Natural tem que ter 1.200 metros 
enfestado dentro da caixa. Quando o operador terminava o lote, normalmente não tinha 
quantidade necessária para fechar mais uma caixa de 1.200 metros, então esse operador 
anotava a quantidade que já tinha sido enfestado (por exemplo 800 metros) e empilhava a 
caixa em uma área denominada de “PENDÊNCIA”. O problema não era o fato de ter uma 
quantidade de produto pendente no setor, pois a padronização das metragens eram algo 
sensato e estratégico.  

O problema era que no próximo lote que o operador enfestava, era esquecido de 
verificar a pendência e isso acabava gerando mais uma caixa de pendência no final de 
outro lote. Ao separar os produtos da pendência que eram iguais, foram encontrados até 5 
caixas de metragens diferentes do mesmo produto, quando no máximo deveria existir 
apenas uma, e somente se o produto estivesse sendo produzido. Caso a produção do item 
finalizasse, para não deixar produto parado na embalagem, ele era enrolado para repor a 
prateleira e se não houvesse necessidade de reposição, ele deveria vir para o estoque com 
metragem fora do padrão. Porém, esse procedimento deveria ocorrer somente em último 
caso.  

Tal falta de controle fazia com que muitas caixas ficassem paradas sem 
necessidade, ocupando espaço, atrapalhando a movimentação no setor, aumentando o 
produto acabado em processo e em alguns casos gerando reprocesso, pois pelo fato das 
caixas terem pouco elástico, sua movimentação de um lado para o outro acabava por 
embolar os elásticos dentro da caixa. Para solucionar esse problema, tudo foi enfestado e 
enviado ao estoque só deixando o que realmente poderia ficar no setor de embalagem. 

Além do problema já citado, outros itens menos agravantes, mas não irrelevantes 
foram retirados do setor por falta de necessidade como; ferramentas; materiais de consumo 
em excesso, itens pessoais e até um pequeno armário de cozinha. 

 
SEITON 
 
Ao deixar somente os produtos, insumos e ferramentas que realmente eram 

necessários para o trabalho, a organização ficou fácil. Foram mudadas algumas máquinas 
de lugar pensando no fluxo de matérias, ou seja, entrada e saída de produtos e na 
movimentação das pessoas do setor. Ferramentas de uso geral foram colocadas nos 
quadros, o que facilitou sua organização e localização. Itens pessoais como blusas, bolsas 



 

e bonés foram proibidos no setor. Foi definido o lugar que cada coisa deveria estar, por 
onde deveria entrar os materiais a serem processados e por onde deveriam sair os produtos 
embalados. 

 
SEISO 
 
Para se manter a limpeza, cada operador foi treinado a identificar o que dentro da 

sua atividade gera mais sujeira e o que ele pode fazer para diminuir ou eliminá-la. O objetivo 
era fazer com que o operador entenda que ele contribui para sujar o setor, mas também 
tem o dever de contribuir para a limpeza e organização. Além disso, foi criada uma rotina 
de limpeza que informa o que deve ser limpo ou organizado, quem deve fazer e quando irá 
fazer. Foram definidos os lugares para os retalhos, resíduos e recicláveis. O que antes 
somente acontecia de maneira desordenada agora se faz de maneira padronizada e 
controlada.  

 
SEIKETSU 
 
Para o bem-estar dos operadores, a iluminação do setor foi melhorada, trocando as 

lâmpadas que estavam queimadas e substituindo-as por outras mais potentes. Foram 
colocadas placas indicativas de localização de recicláveis, retalhos, resíduos e pendência, 
além de placas com orientação quanto aos processos e segurança para operar a máquina.  

 
SHITSUKE 
 
Definitivamente, trata-se do S mais difícil de aplicar da ferramenta. A autodisciplina 

para manter tudo o que foi organizado e padronizado no setor, exige muita persistência por 
se tratar de mudanças de hábitos. Pensando nisso, foi delegado aos líderes a 
responsabilidade de cobrar a organização da sua equipe e manter o setor no mínimo do 
mesmo padrão do qual estava quando foi finalizado os passos anteriores.  

Para garantir a implantação, foram determinadas auditorias programadas e não 
programadas, que deverão ser executadas periodicamente, a fim de verificar se a ordem 
está sendo mantida, parabenizar pelas melhorias e corrigir as eventuais desorganizações. 
 
4.4 MAPEAMENTO DE PROCESSO VSM 
  

O mapeamento do processo permitiu ver os pontos de desperdícios em cada etapa 
da produção. Com isso, foi possível priorizar os processos e os setores que mais 
apresentavam os maiores desperdícios.  
 A figura 8 mostra o mapeamento do processo antes dos conceitos do LI serem 
implantados. 
 



 

 
Figura 8: Tempo do Lead Time Antes das Melhorias. 

Fonte: O Autor 
 

A Figura 9 mostra o tempo de Lead Time após as melhorias realizadas. 
 

 
 Figura 8: Tempo do Lead Time Depois das Melhorias. 

Fonte: O Autor 
  

Após a implantação, os materiais que ficavam parados entre os processos, a 
matéria-prima em estoque e os produtos acabados também diminuíram, tornando o 
processo mais enxuto. Melhorias feitas por intermédio das ferramentas 5S e SMED também 
contribuíram para reduzir o tempo de processo em algumas áreas. Todas essas estratégias 
contribuíram para reduzir o lead time de 40,53 dias para 33,46 dias. 

 
4.5 SMED 
  



 

Os conceitos do SMED foram aplicados em três processos, cada um em um setor 
diferente, sendo eles: Setor de Embalagem, Setor de Elásticos e Fitas Personalizadas e o 
Setor de Urdume. 
 

Setor – Embalagem 
 
No setor de embalagem foi utilizado o conceito de transformar o setup interno em 

setup externo. Apesar de não ser um setor que envolve montagem ou regulagem de 
máquina entre um lote e outro, foi possível perceber pela eficiência da máquina que ela 
passava muito tempo parada, em razão das diversas atividades que o operador fazia 
deixando a máquina parada (setup interno), como por exemplo, etiquetar o produto, anotar 
as informações do produto, colar uma amostra do produto na caixa, colocar a caixa no local 
de retirada para pesagem e fechar a própria embalagem para depois voltar a enfestar. Se 
olharmos segundo os conceitos do Lean Manufacturing, temos que identificar as atividades 
que agregam valor, priorizá-las e eliminar as atividades que não o agregam.  

No caso desse processo, o que agrega valor é a máquina ligada enfestando o 
elástico. Para aumentar o tempo que a máquina fica ligada, foi retirado 1 dos 3 operadores 
que enfestava, o qual foi colocado para executar todas as atividades que antes cada um 
fazia com a sua máquina parada. Nesse sistema, os dois operadores que continuaram a 
enfestar só tinham a preocupação de acompanhar a máquina e verificar se o elástico estava 
com defeito. Quando eles terminavam de enfestar um produto, tudo que tinham que fazer 
era retirar a caixa da máquina e colocar uma nova embalagem que já estava pronta e 
próxima a eles. 

 
Setor – Elásticos e Fitas Personalizadas 
 

 Nesse setor existe um tempo destinado a amarração, montagem e ou regulagem. 
Desse modo, foram levantadas todas as etapas e atividades que os operadores e os 
montadores tinham que fazer e anotados os tempos de cada uma delas. Com os dados em 
mãos, observamos que também existiam atividades que poderiam ser feitas com a máquina 
ainda em funcionamento. Logo, os montadores foram instruídos a preparar os kits de 
montagem (pentes, agulhas, tubinhos, corrente e engrenagem) antes do pedido acabar. Os 
montadores perdiam muito tempo com falta ferramenta, por se tratar de uso comum. Então, 
levantamos todas a ferramentas necessárias para o trabalho do montador e entregamos 
uma maleta e para cada um deles. Os operadores adiantavam a montagem da gaiola de 
carreteis, deixando ao lado da máquina e na ordem que iriam ficar posicionados na gaiola. 
 

Setor – Urdume e Revestimento 
 
Existe um processo no setor de urdume que é a montagem dos fios na gaiola. Para 

se fazer um carretel de 96 fios da cor chumbo, os operadores do urdume devem colocar 96 
rocas (cones com fio enrolado) em uma gaiola, e fazer a amarração dos fios colocados com 
os fios que sobraram do último carretel que foi feito, tudo antes de puxá-los para a máquina. 
O problema desse processo é que em uma parte significativa dos casos, montar a gaiola e 
amarrar era mais demorado do que rodar o carretel do pedido.  

Por exemplo: para fazer um carretel de chumbo com 96 fios e 2.500 voltas, eles 
teriam o tempo de setup (interno) de desmontar o que já estava na gaiola e montar a cor 
chumbo nela, o que levava 36 minutos para ser feito, e em 8 minutos eles rodavam o 
carretel da cor chumbo e já tinham que trocar para a próxima cor. Para resolver esse 



 

problema, foi feita outra gaiola e colocado rodas no lugar dos pés para que pudesse ser 
movimentada. Desse modo, o operador não precisava esperar o carretel acabar para 
montar a próxima cor na gaiola. Quando o carretel acabava, já havia outra gaiola pronta 
para ele fazer o carretel. O único trabalho que ele tinha era de movimentar a gaiola que já 
tinha usado para traz e puxa a gaiola de trás para próximo da máquina. 

 
 

5.0 RESULTADOS E ANÁLISES  
 
5.1 SOLUÇÃO DOS DESPERDÍCIOS 

 
Setor Crochet 

  
Quando analisamos o problema que o setor crochet tinha com a espera dos tubos 

ficarem vazios para voltar a ligar a máquina, a primeira ideia que nos vem à mente para 
resolver o problema seria a compra de mais tubos. Porém, não importava quantos tubos a 
mais fossem comprados, o problema persistiria pois, o que fazia com que os tubos não 
voltassem vazios na quantidade necessária para a produção era o setor da embalagem. 
Nele encontrava-se o gargalo da produção, produtos prontos chegavam a ficar dias parados 
na embalagem e às vezes nos próprios setores de tecelagem, esperando liberar espaço 
para serem levados até a embalagem. Desse modo, todos os esforços foram direcionados 
para solucionar os problemas do setor de embalagem visando aumentar a eficiência. Para 
isso foram utilizados os conceitos do SMED e a aplicação da ferramenta 5S, conforme 
pontuado anteriormente. Após a aplicação dos conceitos, a embalagem deixou de ser o 
gargalo de produção a ponto de embalar todos os produtos antes que a jornada de trabalho 
terminasse, o que fez com que a liderança remanejasse a mão de obra ociosa para outros 
setores de produção. 

A superprodução que havia no setor Crochet foi resolvida uma melhoria no controle 
de produção. Para tal, foi elaborado uma planilha que, com apoio do sistema, permitia 
controlar melhor os níveis de estoque, levando em consideração os pedidos existentes. 

 
Tecelagem de Elásticos e Fitas Personalizadas 
 
Para solucionar o problema de movimentação dos operadores responsáveis por 

manterem as máquinas rodando, o setor foi dividido em duas células e colocado cada 
operador responsável por um conjunto de máquinas. Entregamos aos operadores tudo o 
que era necessário para que ele conseguisse trabalhar sem precisar ficar saindo da sua 
célula ferramentas, materiais de insumo e informações. Isso possibilitou diminuir o tempo 
que a máquina ficava parada por falta dos itens mencionados.  

Também foi feito um controle para identificação dos defeitos, a partir do qual foram 
anotados os defeitos mais recorrentes e analisados o porquê de serem gerados, o que 
permitia encontrar a causa e solucionar os problemas para que não gerassem mais 
defeitos. Com esse novo controle, tinha-se a informação da quantidade de defeitos por 
turno, máquina e operador. 
 O problema da espera por falta de informação foi solucionado atribuindo novos 
critérios para a aprovação do pedido e a liberação das atividades aos setores. Além disso, 
o PCP mudou o layout da O.P para poder acrescentar mais informações e eliminar dúvidas 
recorrentes. 
 



 

Urdume e Revestimento 
 

Para evitar que o carretel de borracha ficasse muito tempo parado e com isso 
passasse por variações de temperatura, o PCP diminuiu a programação dos carreteis de 
uma semana para dois dias. Além de ajudar com o reprocesso por variação na borracha, 
uma reprogramação de emergência ficou mais fácil de ser feita, uma vez que existiam 
menos itens em processo a serem controlados. 

 
Embalagem 

 
 Ao colocar uma única pessoa para cuidar de fazer setup externo e alimentar o setor 
com informações e materiais, grande parte dos problemas com deslocamentos 
desnecessárias ou transferência de matérias foram resolvidos. Esse novo posto de trabalho 
que foi criado, possibilitou o operador que foi colocado nesse posto, se desenvolver de 
maneira acelerada. Em pouco tempo ele aprendeu todos os processos do setor e começou 
a propor novas ideias para melhorar ainda mais a eficiência.  
 
5.2 EFICIÊNCIA 

 
 Os gráficos abaixo representam a eficiência mensal dos setores. Trazendo a 
comparação dos 4 primeiros meses (janeiro, fevereiro, março e abril) em que ainda não 
havia sido iniciada a implantação dos conceitos do Lean e dos 4 últimos meses (maio, 
junho, julho e agosto), durante e após a implantação. 
 

 
 

Gráfico 1: Comparação das eficiências após a implantação no setor Crochet 
Fonte: O Autor 

 
Como é possível observar no gráfico acima, a eficiência média do setor antes da 

implantação dos conceitos era de 48,47% (barras vermelhas). Após a aplicação, esse 
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número subiu para 63,30% (barras verdes), trazendo uma melhoria de 14,83% na 
eficiência. 

 

 
 

Gráfico 2: Comparação das eficiências após a implantação no setor Elástico e Fitas Personalizadas 
Fonte: O Autor 

 

 O setor de Elásticos e Fitas Personalizadas saiu de uma eficiência média de 38,10% 
nos 4 primeiros meses para 56,48% após a implantação, representando 18,38% de 
melhoria na eficiência. 
 

 
Gráfico 3: Comparação das eficiências após a implantação no setor de Urdume 

Fonte: O Autor 
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O setor de Urdume nos meses antes da implantação entregava uma eficiência média 
de 33,20%. Após a implantação dos conceitos Lean, a eficiência média subiu para 44,54% 
representando uma melhora de 11,34% na eficiência.  

 

 
 

Gráfico 4: Comparação das eficiências após a implantação no setor de Embalagem 
Fonte: O Autor 

 

O setor de Embalagem saiu de uma eficiência média de 41,72% para 59,02%. Por 
se tratar do setor gargalo, a embalagem recebeu mais enfoque para a implantação, em 
virtude disso a melhora nesse setor foi muito significativa, cerca de 17,3% na eficiência a 
mais após a implantação dos conceitos. 
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Gráfico 5: Comparação das eficiências após a implantação na Indústria 
Fonte: O Autor 

 
5.3 DEFEITOS E QUALIDADE 
 

 Seguindo o mesmo modo de leitura dos gráficos anteriores, podemos ver que em 
todos os setores os conceitos do Lean trouxeram uma redução no percentual de defeitos 
que a empresa vinha apresentando.  
 

 
Gráfico 6: Resultados nos defeitos após a implantação no setor Crochet 

Fonte: O Autor 

 

 
 

Gráfico 7: Resultados nos defeitos após a implantação no setor Fitas Personalizadas 
Fonte: O Autor 

 

 
 

Gráfico 8: Resultados nos defeitos após a implantação no setor Urdume. 
Fonte: O Autor 

 

 
 

Gráfico 9: Resultados nos defeitos após a implantação na indústria. 
Fonte: O Autor 
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5.4 TEMPO DE SETUP 
 

 Além das melhorias já mencionadas no ponto 4.5 onde foi tratado dos conceitos do 
SMED aplicados em cada setor, foram obtidas melhorias em alguns outros aspectos como, 
por exemplo, no processo de montagem do elástico no setor de Elástico e Fitas 
Personalizadas. Montar um tear é um processo muito trabalhoso e totalmente manual, 
como podemos ver na figura 8, uma montagem chega a levar 611 minutos (pouco mais de 
10 horas) para ser feito. Então, foram levantadas cada etapa do processo de montagem e 
tirado o tempo que os operadores e montadores demoravam para fazer cada processo. 
Após o estudo dessas atividades, foi identificado que existiam etapas que poderiam ser 
convertidas de setup interno para setup externo, e outras poderiam ser feitas parcialmente 
com a máquina trabalhando. Logo, ao reorganizar as etapas, percebemos uma melhora no 
tempo de setup conforme ilustrado abaixo. 
 

 
 

Figura 8: Tabela com os tempos de Setup ante e depois das melhorias feitas. 
Fonte: O Autor 

 
 Após as melhorias o tempo de setup caiu de 611 minutos para 530 minutos 
apresentando uma melhoria de 13,26%. Uma hora e vinte e um minutos por montagem 
vezes a quantidade de montagem feita por mês, trouxe um resultado significativo ao 
processo. 
 
6.0 CONCLUSÃO 



 

 A implementação dos conceitos da ferramenta Lean Manufacturing permitiu aplicar 
de forma prática diversas ferramentas importantes para um bom gerenciamento da 
produção. 
 A ferramenta 5S melhorou a qualidade significativamente, tanto no aspecto do 
produto quanto no ambiente de trabalho em si. O ambiente bem iluminado, organizado, 
limpo e com mais espaço para se trabalhar refletiu diretamente no ânimo da equipe, o que 
já contribuiu para aumentar a eficiência do setor. 
 Identificar as principais fontes de desperdícios e treinar a equipe para conseguir 
enxergar o que agregava valor ao processo e o que não agregava. Formou-se uma equipe 
mais madura e capacitada para resolver problemas diários que na maioria das vezes 
acabam por não chegar ao conhecimento do gerente ou gestor responsável. 

Outra ferramenta que foi muito efetiva em sua aplicação foi VSM, que proporcionou 
a identificação dos pontos de desperdícios entre uma etapa e outra. E com base nos dados 
obtidos, propor soluções de melhoria. 

A aplicação dos conceitos de setup interno e setup externo da ferramenta SMED 
proporcionaram um aumento na eficiência de cada setor principalmente o de embalagem. 

Desse modo, pode-se concluir que a investigação dos problemas de produção e a 
aplicaçãodos conceitos apresentados pela metodologia Lean, trouxeram benefícios como 
a diminuição dos desperdícios e o aumento da eficiência para o processo de confecção de 
elástico. 
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THE IMPORTANCE OF LEAN MANUFACTURING METHOD AS A DIFFERENTIAL IN 
PRODUCING A TEXTILE SEGMENT COMPANY 

 
ABSTRACT:  
The purpose of this case study is to present the process of implementation of the concepts 
of Lean Manufacturing methodology in a company that operates in the textile segment 
producing rigid and elastic tapes. Through participatory observation and data analysis 
before, during and after implementation of the method, it was possible to verify that the 
methods and techniques originally developed for the automotive sector can be applied to 
companies in other segments. When implementing the concepts and techniques of lean 
manufacturing in the company, there was a great improvement in efficiency when 
implementing the concepts and techniques of lean manufacturing in the company, there was 
a substantial improvement in efficiency and a considerable reduction in waste in the process. 
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