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Título: ESTUDO DE CASO PARA AVALIAÇÃO DA APLICABILIDADE DE 

PRÁTICAS DA MANUFATURA ENXUTA EM FÁBRICA DO SETOR 

ALIMENTÍCIO DE PRODUÇÃO CONTÍNUA 

Resumo 

Em meio a um mercado cada vez mais competitivo, as empresas têm buscado reduzir 

seus custos e aumentar sua produtividade por meio da implantação do Lean Manufacturing, 

ou manufatura enxuta. Essa estratégia produtiva – inicialmente conhecida como Sistema 

Toyota de Produção - foi desenvolvida, utilizada e replicada no setor automobilístico, em 

meio a uma produção de fluxo intermitente. Entretanto, atualmente empresas de diversos 

setores, como a foco deste estudo neste trabalho, utilizam o lean. Pertencente ao setor 

alimentício e funcionando sob um sistema de fluxo contínuo, a fábrica produz leite em pó e 

misturas de leite. Sua produção é altamente automatizada, utilizam-se grandes máquinas e há 

muito estoque para atender à demanda. Neste contexto, questiona-se até que ponto a estratégia 

de produção enxuta é aplicável e quais são as barreiras para a sua implementação. 

Inicialmente foram selecionadas onze práticas lean, as quais serviram de base para a 

elaboração de um questionário aplicado no gestor, líder de melhoria contínua e operador da 

fábrica. Como resultado, observou-se que a prática de manufatura celular não é aplicável e, 

em contrapartida, as práticas de integração de fornecedores, gestão visual, sugestões de 

melhorias e padronização das operações não apresentam barreiras à implementação. As 

demais práticas apresentam barreiras, mas ainda são aplicáveis e representam um potencial 

aumento de produtividade para a empresa. 

 

Title: CASE STUDY TO EVALUATE THE APPLICABILITY OF LEAN 

MANUFACTURING PRACTICES IN A FACTORY OF THE FOOD INDUSTRY 

WITH CONTINUOUS FLOW SYSTEM. 

 

Abstract  

Amid an increasingly demanding and competitive market, companies have sought to 

reduce their costs and increase their productivity through the implementation of lean 

manufacturing. This production strategy - initially known as the Toyota Production System - 

was developed, used and replicated in the automotive sector amid an intermittent flow of 

production. However, today companies from various sectors, such as the focus of the study in 

this paper, are using lean. Belonging to the food industry and working under a continuous 

flow system, the plant produces milk powder and milk mixtures. Its production is highly 

automated, large machines are used and there is a lot of inventory to attend the high demand. 

In this context, it is questioned if the lean production strategy is applicable and what are the 

barriers to its implementation. Initially they were selected eleven lean practices, which served 

as basis for the preparation of a questionnaire applied to the manager, leader of continuous 

improvement and the plant operator. As a result, it was observed that the practice of cellular 

manufacturing is not applicable and, in return, the practices such as suppliers integration, 

visual management, suggestions for improvement and standardization of operations do not 

present barriers to implementation. The others six practices presents barriers, but are still 

applicable and represent a potential increase in productivity for the company. 

 



 

 

 

1. Introdução 

O aumento da competitividade e das exigências do mercado nos últimos anos fez com 

que as indústrias de diferentes setores buscassem a otimização de seus processos produtivos e 

a diminuição de seus desperdícios. Uma das maneiras encontradas para atingir essa melhoria é 

a aplicação da filosofia Lean. 

O Lean Manufacturing, ou Manufatura Enxuta, é uma filosofia desenvolvida com base 

no Sistema Toyota de Produção e, desde sua origem, é amplamente utilizada na indústria 

automobilística, de produção em massa. Segundo Hiranga (2014), a metodologia também é 

bastante explorada nos setores metalomecânico, elétrico e eletrônico. Entretanto, no que diz 

respeito ao setor alimentício e a sistemas de produção contínua, existem poucos estudos 

realizados – mesmo que a metodologia já esteja sendo implementada no setor. 

Nesse contexto, busca-se avaliar o quão aplicáveis são as práticas da manufatura 

enxuta em uma fábrica do setor alimentício de produção contínua. O presente trabalho estuda 

uma usina produtora de leite em pó e misturas de leite, localizada no Norte da França.  

Alguns autores defendem que a manufatura enxuta não pode ser aplicada em qualquer 

sistema produtivo. Lopes, Freitas e Sousa (2015) levantam os entraves encontrados 

especialmente pelo setor alimentício na jornada de implementação da filosofia Lean. Os 

autores indicam que a manufatura enxuta não é facilmente aplicável em indústrias que 

trabalham com lotes muito grandes e altamente padronizados. Além disso, a alta 

perecibilidade dos produtos, o processamento complicado, as matérias-primas bastante 

variáveis e a demanda incerta também impactam no sucesso da filosofia. 

Em conformidade com este pensamento, Tubino (2015) defende que empresas dos 

setores químico, alimentício, metalúrgico ou de linhas de montagem dedicadas não precisam 

utilizar as práticas da manufatura enxuta – uma vez que a forma mais eficaz de produção 

dessas empresas é em grandes lotes e trabalhando com estoques. 

Entretanto, há autores que defendem que o Sistema Toyota de Produção pode ser 

implementado no setor. Em um estudo sobre a utilização da manufatura enxuta nas indústrias 

de alimentos e bebidas realizado pela Boston Consulting Group, Bascle et al. (2010) afirmam 

que a filosofia Lean é subutilizada e que a oportunidade é grande. Os autores estimam que 

juntas, as cem maiores empresas do setor alimentício no mundo poderiam economizar cerca 

de $9,4 bilhões de dólares em dois anos utilizando práticas da manufatura enxuta. 



 

 

A fábrica objeto de estudo deste trabalho funciona sob um sistema de produção 

contínua, ou seja, trabalha com grandes lotes e possui um processo bastante automatizado – 

com maquinário fisicamente grande e pouco flexível. Sabe-se que essas condições geram um 

forte impacto na utilização das práticas da manufatura enxuta, entretanto, questiona-se até que 

ponto eles representam um impeditivo. O objetivo deste trabalho é avaliar a aplicabilidade das 

práticas da manufatura enxuta em uma fábrica do setor alimentício de produção contínua. 

 

2. Referencial teórico 

A manufatura enxuta é uma estratégia de produção com foco na diferenciação, 

proveniente do Sistema Toyota de Produção, a qual visa um sistema produtivo 

constantemente melhorado através da eliminação de desperdícios (TUBINO, 2015). 

Todas as atividades que não agregam valor para o cliente são consideradas 

desperdícios, os quais a manufatura enxuta visa eliminar, ou ao menos diminuir. Ohno (1997) 

identificou os sete desperdícios dos sistemas de produção em lotes: superprodução; estoque; 

defeitos; transporte; movimento improdutivo; espera; e processamento desnecessário.  

Segundo Womack e Jones (1996), os cinco princípios fundamentais do Lean são: (1) 

A definição de valor para o cliente; (2) A definição de cadeia de valor; (3) A implantação de 

um fluxo contínuo; (4) A utilização do sistema de produção puxado; e (5) Melhoria contínua. 

 

2.1 Práticas da manufatura enxuta 

Para atender a esses princípios, a manufatura enxuta utiliza algumas práticas, como o 

sistema puxado de produção, por exemplo. Em uma revisão da literatura sobre métodos de 

avaliação de implantação da manufatura enxuta, Walter e Tubino (2013) analisaram quarenta 

e oito métodos diferentes, publicados entre 1996 e 2012. Os métodos de avaliação estudados 

se baseavam em práticas da manufatura enxuta para determinar em que nível de 

implementação Lean as empresas se encontram. Walter e Tubino (2013) apresentaram as 

práticas mais citadas pelos métodos avaliados, por frequência de publicação. 

TABELA 1 - Frequência das práticas avaliadas nos 48 métodos de avaliação de implantação da manufatura 

enxuta. 

Práticas Frequência 

1 Sistema puxado de produção 36 

2 Troca rápida de ferramentas 33 

3 Integração de fornecedores 29 

4 Defeitos/controle de qualidade 28 

5 Força de trabalho multifuncional 28 

6 Manutenção produtiva total 24 



 

 

7 Gestão visual 21 

8 Equipes de resolução de problemas 19 

Práticas Frequência 

9 5S 19 

10 Tecnologia de grupo/manufatura celular 18 

11 Mapeamento do fluxo de valor 17 

12 Sugestões de melhorias 15 

13 Padronização das operações 16 

14 Nivelamento da produção 12 

15 Controle estatístico da qualidade 11 

16 Entregas JIT de fornecedores 11 

17 Autonomação/Jidoka 9 

18 Engenharia simultânea 8 

 

Fonte: Walter e Tubino (2013). 

 

Foi com base nesse levantamento que se determinou quais práticas seriam avaliadas no 

presente trabalho. Foram considerados dois aspectos: a frequência com que a prática foi 

avaliada pelos métodos (apresentada na TABELA 1) e a correlação existente entre elas. As 

práticas selecionadas foram detalhadas na TABELA 2 abaixo: 

TABELA 2 - Descrição das práticas selecionadas. 

 
Prática Descrição 

Sistema puxado de 

produção 

O sistema puxado de produção consiste em dar ao cliente o que ele quer, na hora 

que quer e na quantidade que deseja. Segundo Steve Hoeft (2009), em um sistema 

de produção puxada o trabalho realizado em cada estágio do processo é feito 

exclusivamente pela demanda de materiais do estágio imediatamente seguinte. 

Troca rápida de 

ferramentas (TRF) 

Segundo Shingo (1983) a troca rápida de ferramentas consiste em utilizar a 

quantidade mínima de tempo necessária para mudar de uma atividade para outra. 

É diminuir ao máximo o tempo de setup, o qual pode ser definido como sendo o 

tempo decorrido entre a última peça boa de produto A e a primeira peça boa de 

produto B, em regime de produção. 

Integração de 

fornecedores 

Segundo Liker (2005), no Sistema Toyota de Produção é necessário que os 

fornecedores sejam tão capazes de produzir e entregar produtos de alta qualidade, 

Just In Time, quanto a própria fábrica, pois com a produção de lotes menores em 

um sistema puxado de produção, a movimentação de materiais dos fornecedores 

para os clientes será muito mais frequente (TUBINO, 2015). 

Defeitos/controle de 

qualidade 

O controle da qualidade é um fator indispensável para o funcionamento do Lean, 

uma vez que sem a garantia de qualidade dos produtos, o fluxo contínuo de 

produção seria impossível (MONDEN, 2015). Esta prática está intimamente 

ligada à autonomação, um método utilizado para detectar defeitos, parar a 

produção assim que eles forem identificados e resolvê-los, impedindo que os 

mesmos voltem a ocorrer (LIKER, 2005). 

Força de trabalho 

multifuncional 

A flexibilização da mão-de-obra está relacionada com a polivalência dos 

operadores, ou seja, a capacidade que eles possuem de operar várias máquinas e 

realizar diversas atividades diferentes. Essa flexibilidade é importante para a 

organização pois, segundo Tubino (1999) é o que permite que o processo absorva 

as variações de demanda no médio prazo. 



 

 

Manutenção 

produtiva total (TPM) 

A manutenção produtiva total é um sistema gerencial que visa maximizar a 

eficiência do processo produtivo (SHIROSE, 1996). A TPM preza pela prevenção 

da ocorrência de toda e qualquer falha durante o ciclo produtivo do produto e por 

isso, utiliza sistemas de zero defeito, zero falhas e zero acidentes. 

Prática Descrição 

Gestão visual 

Os japoneses incentivam que seus operários pensem e criem e, para isso, é preciso 

que as informações estejam bem acessíveis (TEIXEIRA et al., 2012). Com o 

gerenciamento visual é possível eliminar os desperdícios; aumentar a 

produtividade e qualidade dos produtos assim como facilitar a visualização de 

problemas. 

Tecnologia de 

grupo/manufatura 

celular 

Segundo Coimbra (2009) existem dois tipos de layout: (1) o funcional, onde as 

máquinas são agrupadas de acordo com a função que exercem; e (2) o celular, o 

qual é organizado em função de uma sequência de operações e máquinas. A 

manufatura enxuta preza pelo layout celular pois com ele é possível reduzir o 

estoque entre processos e o lead time total da produção (COIMBRA, 2009). 

Mapeamento do fluxo 

de valor 

Segundo Rother e Shook (2003) o mapeamento de fluxo de valor é uma 

ferramenta que auxilia na compreensão e visualização dos fluxos de material e de 

informação, conforme o produto percorre o fluxo de valor. Os autores defendem 

que esse instrumento é a base da implementação da manufatura enxuta. 

Sugestões de 

melhorias 

Estruturalmente o programa de sugestão de melhorias é formado por pequenos 

grupos com o intuito de gerar melhorias nos processos, produtos, máquinas e 

áreas de trabalho. Os principais objetivos são: melhorar a capacidade individual 

dos operadores, tornar o ambiente de trabalho mais agradável e melhorar a 

eficiência do espaço de trabalho (KISHIDA, 2009). 

Padronização das 

operações 

Operações-padrão, ou elementos de trabalho, são o conjunto de operações 

realizadas pelo operador, de forma padrão, seguindo o roteiro de fabricação da 

peça a fim de transformá-la em produto acabado (TUBINO, 2015). 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Essas práticas foram desenvolvidas e inicialmente aplicadas em sistemas de produção 

repetitivo em lotes, na indústria automobilística. Utilizando o Lean, a Toyota conseguiu ser 

mais produtiva com menos recursos que as demais montadoras. Assim, o modo de 

funcionamento da empresa despertou o interesse não só de outras empresas do ramo, mas 

também de outras indústrias. 

 

2.2 Sistemas de produção 

Os sistemas produtivos podem ser classificados quanto: ao tipo de transformação, ao 

ambiente de produção, aos tipos de processos de produção, ao tipo de fluxo produtivo, entre 

outras classificações (PERALES, 2001; BOIKO; TSUJIGUCHI; VAROLO,2009). 

Visando compreender melhor a problemática apresentada no presente trabalho, optou-

se por analisar os sistemas de produção utilizando a classificação quanto ao tipo de fluxo no 

processo de transformação. Segundo Boiko, Tsujiguchi e Varolo (2009), os sistemas de 



 

 

produção podem ser classificados quanto ao fluxo como: de fluxo contínuo, de fluxo 

intermitente, de fluxo misto ou de fluxo por projeto. Segundo Tubino (1997), os processos de 

fluxo contínuo são aqueles que envolvem a produção de bens que não podem ser identificados 

separadamente, ou seja, são de grandeza contínua.  

 

a) Sistemas de fluxo contínuo e a manufatura enxuta: há algumas características típicas de 

sistemas contínuos de produção que podem representar dificuldades durante o processo de 

implementação da manufatura enxuta.  Elas estão apresentadas na TABELA 3:  

TABELA 3 - Relação entre o sistema de produção de fluxo contínuo, o setor alimentício e a manufatura enxuta. 

 
Características do sistema de 

produção de fluxo contínuo 
Reflexo na manufatura enxuta Referências 

Maquinário grande e inflexível 
Menor flexibilidade às mudanças; dificuldade 

na implementação de um layout celular  

Mahapatra e Mohanty 

(2007) 

Tempos de setup longos 
Dificuldade no nivelamento das atividades e na 

implementação do fluxo 
Dora et al. (2012) 

Recursos complexos Dificuldade em reduzir estoques. Própria autora 

Processos altamente 

padronizados 

Menor esforço humano – facilidade de deixar os 

operadores polivalentes 
Própria autora 

Características do setor 

alimentício 
Reflexo na manufatura enxuta Referências 

Perecibilidade dos produtos 
Importância de não manter grandes estoques de 

material 

Dora et al. (2012) e 

Bascle et al. (2010) 

Exigência de um ambiente 

altamente limpo 

Importância de criar uma rotina de limpeza - a 

gestão visual e o 5S colaboram nesse processo 
Própria autora 

Sazonalidade – demandas 

altamente variáveis 
Dificuldade de implementar a produção puxada Dora et al. (2012) 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

3. Metodologia 

 A metodologia utilizada no presente trabalho é o estudo de caso. Primeiramente, foram 

delimitadas as proposições e as fronteiras da pesquisa bem como foi feito o mapeamento da 

literatura existente acerca do tema. Em seguida, determinou-se quantos casos seriam 

avaliados. O presente trabalho irá estudar somente um caso – o da fábrica francesa produtora 

de leite em pó e misturas de leite – tratando-o com maior detalhamento. 

 Definiu-se então o instrumento de coleta de dados: um questionário online, baseado 

nas onze práticas da manufatura enxuta apresentadas previamente.  Entre as dezoito práticas 

elencadas por Walter e Tubino (2013) avaliou-se quais práticas resultariam em uma análise de 

aplicabilidade equivalente e optou-se por estudar somente uma delas. As práticas foram as 

seguintes:  



 

 

 Entregas JIT de fornecedores e Integração de fornecedores: é possível assimilar o 

conceito da frequência de entrega JIT dos fornecedores através da análise de sua 

integração; 

 Autonomação/Jidoka, Defeitos/Controle de qualidade e Controle estatístico da 

qualidade: os conceitos de Autonomação, bem como os de Controle estatístico da 

qualidade podem ser abordados em uma prática mais abrangente que é a de Controle 

de qualidade; 

 Equipes de resolução de problemas e Sugestão de melhorias: é possível mensurar a 

existência e aplicabilidade de Equipes de resolução de problemas através de aspectos 

da prática de Sugestão de melhorias. 

Além das práticas Entregas JIT de fornecedores, Autonomação/Jidoka, Controle 

estatístico da qualidade e Equipes de resolução de problemas, a análise do 5S também foi 

desconsiderada para o presente estudo. Isso por ser considerada uma prática de fácil aplicação 

que, segundo Souza, Augusto e Santos (2014) qualquer tipo de organização pode 

implementar. A prática de engenharia simultânea, por ter sido muito pouco frequentemente 

referenciada pelos métodos de avaliação levantados por Walter e Tubino (2013) também não 

foi avaliada. Como a empresa estudada está no início de sua jornada Lean, o nivelamento da 

produção foi desconsiderado nesse estudo por ser uma prática muito avançada. Segundo 

Azevedo (2011), o qual elaborou um roadmap de implementação Lean, o nivelamento da 

produção encontra-se na penúltima fase, somente antes do estágio de melhoria contínua, a 

fase que visa atingir a perfeição. Logo, sugere-se que futuros trabalhos considerem a 

abordagem dessa prática em suas análises, de acordo com o perfil da empresa avaliada. 

A etapa de coleta de dados consistiu na aplicação do questionário na fábrica do setor 

alimentício analisada, de forma eletrônica devido à distância geográfica existente. Por fim, a 

última etapa é a de análise dos dados. Primeiramente será feita uma análise global visando 

determinar quais são as barreiras encontradas para a aplicação da manufatura enxuta em 

sistemas produtivos contínuos do setor alimentício. Em seguida, serão feitas análises da 

aplicabilidade das onze práticas, detalhadamente. 

 

3. Análise dos resultados 

A importância de cada prática foi avaliada através de uma pergunta objetiva de escala 

Likert, a qual variava de zero a quatro, onde: zero era nota dada quando a prática não era 

importante e/ou não era aplicável; quatro era a nota dada quando a prática era essencial e/ou 

aplicada em toda a fábrica. 



 

 

As notas atribuídas à cada prática, por cada nível, estão apresentadas na TABELA 4. 

As práticas que foram consideras essenciais e/ou aplicáveis em toda a fábrica por todos, 

foram: Gestão visual; Sugestão de melhoria e Padronização das operações. 

TABELA 4 – Notas de importância das práticas atribuídas por cada respondente. 

 
  

Gerente 

Líder de 

melhoria 

contínua 

Operador 

O quão importante é a produção puxada na fábrica em 

que você trabalha? 
4 2 2 

O quão importante é a Troca Rápida de Ferramentas na 

fábrica em que você trabalha? 
4 4 3 

O quão importante é a integração com os fornecedores 

na fábrica em que você trabalha? 
3 4 2 

O quão importante é a ausência de defeitos na fábrica em 

que você trabalha? 
4 4 2 

O quão importante é a polivalência na fábrica em que 

você trabalha? 
3 3 4 

O quão importante é a Manutenção Produtiva Total 

(TPM) na fábrica em que você trabalha? 
3 3 3 

O quão importante é a gestão visual na fábrica em que 

você trabalha? 
4 4 4 

O quão importante é o layout celular na fábrica em que 

você trabalha? 
0 0 2 

O quão importante é o Mapeamento do Fluxo de Valor 

na fábrica em que você trabalha? 
4 0 3 

O quão importante é a melhoria contínua na fábrica em 

que você trabalha? 
4 4 4 

O quão importante é a padronização das operações na 

fábrica em que você trabalha? 
4 4 4 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A prática que foi julgada como menos importante/aplicável foi a Tecnologia de 

grupo/manufatura celular. Graças aos maquinários grandes e pouco flexíveis, essa prática não 

é considerada aplicável nesse ambiente produtivo (MAHAPATRA; MOHANTY,2007). 

O restante das práticas obteve notas variadas de acordo com cada respondente. Depois 

das três classificadas como essenciais tem-se, por ordem de importância: (1) Troca rápida de 

ferramentas; (2) Defeitos/controle de qualidade e Força do trabalho multifuncional; (3) 

Integração de fornecedores e Manutenção produtiva total; (4) Sistema puxado; (5) 

Mapeamento do fluxo de valor; chegando ao (6) Tecnologia de grupo/manufatura celular. 

TABELA 5 - Resumo da importância das práticas para sistemas de fluxo contínuo. 

 

 
Importância para sistemas de fluxo contínuo 



 

 

Gestão visual; Sugestões de melhoria; 

Padronização das operações 

É importante pois evidencia e resolve problemas o mais 

rápido possível, evitando a perda de grandes quantidades de 

material; aumenta a eficiência das operações altamente 

automatizadas. 

 

 Importância para sistemas de fluxo contínuo 

Troca rápida de ferramentas 

O desempenho da linha depende muito de seus maquinários 

e o tempo de limpeza das grandes máquinas aumenta o 

tempo de setup. Logo, a troca rápida de ferramentas é 

importante. 

Defeitos/controle de qualidade; Força de 

trabalho multifuncional 

O controle de qualidade é essencial para o sistema de fluxo 

contínuo analisado, visto que ele está inserido no setor 

alimentício; as operações automatizadas facilitam a 

formação de operadores polivalentes. 

Integração de fornecedores; 

Manutenção produtiva total 

É importante pois a empresa demanda uma grande 

quantidade de material por vez e em uma alta frequência; 

visto que a produção depende das máquinas é importante 

que elas passem por manutenção, evitando assim paradas 

não planejadas. 

Sistema puxado 

Por mais que o sistema da fábrica seja empurrado, levantou-

se a importância do sistema puxado devido à perecibilidade 

do produto. Entretanto, a sazonalidade do setor alimentício 

torna mais complexa a aplicação da prática. 

Mapeamento de fluxo de valor 

Considerado importante por alguns, entretanto, não é 

prioritário. Na etapa de implantação Lean que a fábrica se 

encontra, o estudo do fluxo ainda não é considerado uma 

prioridade. 

Tecnologia de grupo/manufatura celular 
Não é importante/não é aplicável, graças ao maquinário 

grande e pouco flexível. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O GRÁFICO 1 apresenta a distribuição das respostas dadas à pergunta sobre a 

importância de cada prática, por cada respondente. Nota-se que o operador é aquele que tem a 

opinião mais destoante quando comparada às respostas dos demais entrevistados. Pode-se 

concluir que o gerente e o líder de melhoria contínua têm opiniões mais convergentes quanto 

à importância das práticas. 



 

 

 

GRÁFICO 1 - Importância das práticas segundo os três níveis. Fonte: elaborado pelo autor. 

 

3.1 Análise detalhada das práticas 

 

a) Sistema puxado de produção: a fábrica estudada funciona sob uma produção empurrada. 

Entretanto, ressaltou-se que mesmo que existam dificuldades para aplicar a prática do sistema 

puxado devido à grande volatilidade da demanda, seria interessante fazê-lo, por conta da curta 

vida útil dos produtos do setor alimentício. 

b) Troca rápida de ferramentas (TRF): a TRF pode representar ganhos de eficiência das 

máquinas e um consequente aumento do desempenho da linha de produção, altamente 

automatizada. Também vale ressaltar que, com uma produção ininterrupta e suas várias 

equipes envolvidas, a aplicação da TRF se torna mais difícil por envolver muitas pessoas no 

processo de medição alteração a padronização dos tempos de setup.  

c) Integração de fornecedores: são pedidas grandes quantidades de material, a uma grande 

frequência. Quanto mais estreitos forem esses laços, menor será o impacto de um eventual 

problema na produção dos fornecedores. 

d) Defeitos/controle de qualidade: traz benefícios importantes no que diz respeito a não 

entregar produtos que possam prejudicar o consumidor – principalmente se o produto for 

alimentício. Vale ressaltar a alta dependência das máquinas para garantir um produto de 

qualidade em sistemas de fluxo contínuo. 

e) Força de trabalho multifuncional: é aplicável, até com maior facilidade por conta das 

operações altamente padronizadas. Além disso, reduz a monotonia das atividades, melhorando 

o trabalho dos operadores. 

f) Manutenção produtiva total: uma vez que o desempenho da linha está fortemente 

atrelado ao desempenho das máquinas, é de extrema importância que elas estejam prontas 



 

 

para serem utilizadas. Entretanto, a manutenção autônoma é mais difícil devido a alta 

complexidade das máquinas. 

g) Gestão visual: problemas em sistemas de fluxo contínuo podem representar perdas de 

enormes quantidades de produto. Portanto, é essencial que exista um sistema de gestão visual 

claro, compreendido e utilizado por todos, afim de resolver os problemas o mais rápido 

possível. 

h) Tecnologia de grupo/manufatura celular: não é aplicável em sistemas de fluxo contínuo, 

graças a seu maquinário grande e inflexível e demais imposições específicas da fábrica, como 

salas de transição entre as zonas de alta e baixa higiene. 

i) Mapeamento do fluxo de valor (MFV): um dos objetivos essenciais do MFV é auxiliar 

na implementação do fluxo. Uma vez que a empresa estudada, por ora, não tem essa 

pretensão, a ferramenta ainda não é vista como essencial. 

j) Sugestão de melhorias: prática essencial para que os problemas venham à tona e sejam 

resolvidos o mais rápido possível, visto que um problema na linha de produção pode acarretar 

na perda de muito material. 

k) Padronização das operações: o alto grau de automatização pode inclusive facilitar no 

processo de padronização – visto que as tarefas são menos variáveis se comparadas às 

operações manuais. 

 

4. Conclusão 

 

O presente trabalho tinha como objetivo avaliar a aplicabilidade de onze práticas da 

manufatura enxuta em uma fábrica do setor alimentício de produção contínua. Para alcançá-

lo, foi preciso elaborar um questionário, aplicá-lo, conhecer as especificidades do sistema e 

compreender de que forma essas características impactam na implementação do Lean.  

TABELA 6 - Barreiras para implementação das práticas em sistemas de fluxo contínuo. 

 
Práticas analisadas Barreiras Aplicabilidade 

Sistema puxado de produção 

A forma mais eficiente de funcionamento é 

mantendo grandes lotes/ Sazonalidade do 

setor alimentício (demandas voláteis). 

Aplicável 

Troca rápida de ferramentas 

Longos tempos de setup: dificuldade para 

alterar e padronizar operações pois envolve 

muitos turnos. 

Aplicável 

Integração de fornecedores  -  Aplicável 

Defeitos/controle de qualidade 
Alta dependência das máquinas para garantir 

a qualidade dos produtos. 
Aplicável 

Força de trabalho 

multifuncional 

Prática passível de contestação, pois não 

existem células de produção. 
Aplicável 



 

 

Manutenção produtiva total 
Máquinas mais complexas: dificultam 

manutenção autônoma. 
Aplicável 

Gestão visual  -  Aplicável 

Tecnologia de 

grupo/manufatura celular 
Maquinário grande e inflexível. Não aplicável 

Mapeamento do fluxo de valor 
Dificuldade de implementar o fluxo: a 

ferramenta não é priorizada. 
Aplicável 

Sugestões de melhorias  -  Aplicável 

Padronização das operações  -  Aplicável 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Este trabalho concluiu que dez das onze práticas avaliadas são aplicáveis em sistemas 

de fluxo contínuo. Com exceção da manufatura celular, as demais apresentaram ganhos 

potenciais às organizações que optam por utilizar a manufatura enxuta. Entretanto, é 

importante ressaltar que há certas barreiras para aplicar determinadas práticas, como o sistema 

puxado por exemplo. 

O presente trabalho não realizou todo o ciclo do estudo de caso, faltando a condução 

de ao menos um teste piloto do questionário elaborado. Sugere-se que para futuros trabalhos 

essa etapa seja feita para garantir que as perguntas estejam claras e fornecerão o insumo 

desejado para as análises posteriores. Sugere-se também que análise se estenda a setores 

diferentes do alimentício e que sejam avaliadas outras práticas, como nivelamento da 

produção. 
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