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Resumo: A competitividade do mercado exige cada vez mais atenção das empresas quanto aos seus sistemas 

produtivos. Nesse contexto o Lean Manufacturing vem ganhando cada vez mais espaço, com sua filosofia e seus 

conceitos diferenciados. Conceitos como mapa de fluxo de valor e layout celular auxiliam na identificação e 

eliminação de desperdícios, contribuindo para uma melhor eficiência da empresa e com isso contribuindo com o 

aumento da competitividade da mesma. A partir da aplicação de algumas destas práticas, este trabalho contou 

com a elaboração de um mapeamento do fluxo de valor em um setor de uma indústria têxtil renomada em Santa 

Catarina e, posteriormente, a elaboração de uma célula de trabalho no mesmo. Estas atividades foram feitas 

visando um melhor balanceamento das atividades realizadas, reduzindo os desperdícios e aumentando a 

eficiência do setor. Ganhos em produtividade, movimentações e lead time podem ser observados. 

 
Palavras-chave: Célula de produção; Manufatura Enxuta. 

 

Abstract: The competitiveness of the market requires increasing attention of companies to their production 

systems. In this context, Lean manufacturing is gaining each day more space, with its philosophy and 

differentiated concepts. Concepts such as value stream maps and cell layout help identify and eliminate waste, 

contributing to better efficiency of the company and thereby contributing to increase the competitiveness of it. 
From the application of some of these practices, this work included the development of a value stream mapping 

in a sector of a renowned textile industry in Santa Catarina and subsequently developing a job cell in the same. 

These activities were performed in order to better balance the activities, reducing waste and increasing efficiency 

of the sector. Gains in productivity, movements and lead time can be observed. 

Keywords: Production cell; lean manufacturing. 

 

1. Introdução 

A competição entre as empresas tem aumentado nos mercados, tanto internacionais 

quanto nacionais e esse fato faz com que haja uma pressão competitiva direcionando as 

empresas na busca de uma maior eficiência nas operações e processos. Esse fenômeno é 

analisado em diversas indústrias como a automotiva, a siderúrgica, têxtil e de confecções, etc. 

(ANTUNES, 2008) 

Segundo Kappes (2011), empresas de todos os portes estão enfrentando a 

globalização, criando uma maior concorrência entre todos os tipos de produto. Para Antunes 

(2008), a globalização da economia é um fato concreto e inquestionável porém, existem 
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diferenças consideráveis entre os fatores que influenciam nos diferentes países. Entre esses 

fatores podemos destacar as condições de acesso a crédito, as relações industriais, políticas de 

importação e exportação, custos dos fatores de produção, tamanho dos mercados, 

disponibilidade, qualidade, custo da infraestrutura, etc. 

No atual contexto descrito, o Sistema Toyota de Produção (STP) ganha força focado 

na busca pela melhoria contínua. Iniciado na Toyota Motors Company na década de 50, o STP 

apareceu gerando a competitividade esperada, com aumento da qualidade, redução de custos e 

entregas rápidas aos clientes.  

O presente trabalho aborda a utilização de alguns dos conceitos desenvolvidos dentro 

da Toyota ao longo dos anos, aplicado a uma grande indústria têxtil do estado de Santa 

Catarina. O projeto descrito foi realizado no início de 2014 em parceria com o GLean – Grupo 

de Estudos em Lean da Universidade Federal de Santa Catarina. O desenvolvimento do 

mesmo foi realizado no setor de embalagem e meias, onde pode-se analisar uma gama de 7 

produtos diferentes. 

Inicialmente, percebe-se no projeto a adoção da técnica de Mapeamento do Fluxo de 

Valor, analisando os desperdícios dos processos mostrando a posterior necessidade da 

realização de uma célula de produção. O objetivo do projeto estava em obter ganhos quanto a 

movimentações desnecessárias dos operadores, lead time e produtividade no setor. 

 

2. Referencial Teórico 

Para o melhor entendimento do presente artigo, serão abordados neste tópico alguns 

conceitos e técnicas utilizados ao longo do trabalho realizado. 

2.1. Sistema Toyota de Produção 

Segundo Ohno (1997), a base do Sistema Toyota de Produção é a eliminação de 

desperdício. Para que seja possível o atingimento desse objetivo, existem dois pilares que 

fazem parte do sistema como um todo: O Just-in-time e a Autonomação. Além disso, outros 

conceitos foram desenvolvidos pela Toyota e disseminados com o passar dos anos.  

Segundo Womack e Jones (2006), o sucesso da Toyota está no gerenciamento 

brilhante dos seus processos centrais, que segundo eles gerava uma série de ações conduzidas 

de forma apropriada, na sequência correta, no momento certo para criar valor para os clientes. 

Esse sistema também é conhecido como Just-in-time e para Ohno (1997), é o que pode-se 
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chamar de o estado ideal, entretanto, para um produto com milhares de componentes, torna-se 

um estado muito difícil de aplicar esses conceitos de maneira ordenada. 

Já a autonomação, segundo Ohno (1997), não deve ser confundida com a simples 

automação. Ela é conhecida como a automação com um toque humano. Silva (2010), cita que 

as máquinas autonomatizadas permitem um maior grau de liberdade dos operadores, exigindo 

uma maior capacitação e redistribuição das atividades ao longo da fábrica. 

Liker (2005) cita que a consideração mais importante dentro da Toyota é a maneira 

como os elementos unidos se reforçam. Além disso, cabe salientar a essência da manufatura 

enxuta é resumida pela melhor qualidade, com baixo lead-time, custos reduzidos, grande 

segurança e elevada moral. 

 

2.2 Mapeamento de Fluxo de Valor 

O Mapeamento do Fluxo de Valor é uma ferramenta do Sistema Toyota de Produção 

que auxilia na identificação fluxo de material e informacional. Sua confecção é vital para 

visualizar o estado atual do processo e projetar um estado futuro. (ROTHER; SHOOK, 2003). 

Segundo Coimbra (2009), o fluxo de material deve ser mapeado observando os fatos que 

ocorrem no gemba (local onde ocorre o processo). 

Rother e Shook (2003) apresentam as principais vantagens da utilização do mapa de 

fluxo de valor: 

- Ajuda a enxergar o processo como um todo. 

- Auxilia na identificação das fontes de desperdícios no fluxo de valor 

- Fornece uma linguagem comum para tratar os processos de manufatura. 

- Forma uma base para um plano de implementação de melhorias 

- Permite a visualização do processo tanto no fluxo de material como de informação. 

- É uma ferramenta qualitativa com a qual descreve-se em detalhes como sua unidade 

produtiva deveria operar para criar o fluxo. 

Segundo Ohno (1997): “tudo que precisamos fazer é olhar para linha do tempo desde o 

cliente até o recebimento do dinheiro (...) E precisamos reduzir esse tempo através da 

remoção das atividades que não agregam valor”. Coimbra (2009) afirma que é necessário ter 

criatividade e um espírito inovador para desenhar o estado futuro. E através dos conceitos e 

ferramentas kaizen busca-se otimizar o fluxo e eliminar os principais desperdícios, focando no 

aumento da qualidade e da produtividade.  
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2.3 Célula de produção 

Segundo Coimbra (2009), existem dois diferentes tipos de layout: o funcional e o de 

processo. No funcional, também conhecido como departamental, todas as máquinas que 

possuem a mesma função são agrupadas em departamentos, já no de processo ou celular a 

organização é por sequência de operações e máquinas. O último caso baseia-se na ideia de 

unir diferentes operações, aumentando sua eficiência e chegando mais próximo da produção 

one piece flow (fluxo unitário). Segundo Coimbra (2013), através do one piece flow, 

consegue-se aumentar a agregação de valor das atividades do operador, criando uma linha 

flexível que pode fazer inúmeros modelos diferentes com zero setup. 

Além do aumento da eficiência, Zagonel (2006) propõe outras vantagens do layout 

celular frente às demais opções: 

 

 Redução de produtos com defeitos; 

 Maior produtividade; 

 Menor manuseio das peças/produtos e menos movimentação do operário; 

 Menor tempo de setup; 

 Menor estoque em processo; 

 Menores filas de espera.  

 

O layout celular visa à eliminação de todas as operações não agregadoras de valor. 

Segundo Tubino (1999), a escolha de um layout departamental frente ao celular deteriora o 

desempenho dos sistemas produtivos com fabricação em lotes, fazendo com que os lead times 

(tempo de atravessamento) e os custos dos produtos se ampliem, devido aos desperdícios de 

superprodução, espera, movimentação e transporte, processamento, estoques e produtos 

defeituosos. 

 

2.4 Trabalho Padronizado 

Coimbra (2009) cita que o trabalho padronizado é a melhor maneira de realizar 

determinada tarefa, além de ser a mais efetiva, mais fácil e mais segura.  Segundo Monden 

(2012), o trabalho padronizado destina-se a utilização do menor número de colaboradores 

para a produção.  
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Monden (2012) cita que o primeiro objetivo do trabalho padronizado é o de adquirir 

uma maior produtividade através do trabalho eficiente sem movimentos que não sejam úteis. 

Seu segundo objetivo é o de balancear as linhas em termos do tempo de produção. O terceiro 

objetivo é o de minimizar as peças em processamento (WIP), padronizando o mesmo e 

eliminando o excesso.  

Ohno (1997), cita que caso os funcionários estejam seguindo os procedimentos e 

mesmo assim os defeitos continuem ocorrendo, torna-se necessário realizar uma revisão do 

trabalho padronizado, criando mudanças no padrão. 

 

 3. Estudo de caso 

O projeto descrito neste artigo foi realizado junto a uma empresa têxtil brasileira 

fabricante de roupas. A empresa conta com aproximadamente 8 800 funcionários e possui 6 

unidades espalhadas pelos estados de Santa Catarina, Bahia e Ceará. No ano de 2013, sofreu 

algumas alterações no quadro de gestores e passou a adotar a filosofia lean como base para as 

mudanças. Um dos projetos desenvolvidos no início de 2014 foi o de uma célula de produção 

em uma das unidades de Santa Catarina. Nos tópicos a seguir, esse trabalho é melhor 

explicado. 

 

3.1. Descrição do produto 

O projeto foi realizado junto ao setor de embalagem de meias. O produto final consiste 

em um par de meias embalado.  

As embalagens de meias, que compreendem o produto final, podem ter certas 

variações quanto a presença, ou não, de alguns componentes. Para a melhor compreensão do 

produto, temos abaixo a descrição desses componentes: 

 

Solapa: cartão de papel dobrado sobre o par de meia para mantê-lo unido; 

Gancho: pequeno gancho de plástico preso à solapa que permite pendurar as meias 

nos cabides das lojas no varejo; 

Etiqueta de tamanho: etiqueta adesiva que descreve o tamanho do par de meia em 

questão; 

Etiqueta do código de barras: etiqueta adesiva de código de barra para controle 

interno da empresa; 
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Embalagem plástica: plástico que vai envolto ao par de meia para conservá-las de 

agentes externos, como sujeiras e poeira. 

 

Temos um total de 7 tipos de produtos – meias embaladas – cada qual com uma 

combinação diferente de componentes. No tópico 3.3, é descrita a forma como se trabalhou 

com essas variações. 

 

3.2. Descrição e análise do processo 

O processo de embalagem possui uma sequência definida de acordo com o tipo da 

meia. A seguir, temos a sequência de uma embalagem completa, isso quer dizer, um tipo de 

meia que recebe todos aqueles componentes citados no tópico anterior: 

 

a) Vaporização: as meias que entram nessa operação chegam em caixas dos teares, onde 

ficam acumuladas em grandes estoques até serem carregadas na máquina 

Vaporizadora. As meias devem ser carregadas uma a uma pelo operador, onde são 

vaporizadas e “passadas” pela máquina, um processo similar à de um ferro de passar; 

b) Revisão: conforme as meias passam pela operação de Vaporização, elas vão sendo 

automaticamente depositadas numa mesa anexa à máquina. Nesta mesa, um segundo 

operador é responsável pela Revisão, onde cada meia deve ser inspecionada quanto à 

costura e à presença de fios sobressalentes (neste caso, o fio deve ser cortado com 

tesoura por esse mesmo operador). Em seguida, as meias são recolocadas nas suas 

caixas e armazenadas em outro estoque intermediário, onde ficam acumuladas até 

serem requeridas pela operação seguinte; 

c) Prega: as caixas com as meias já “passadas” e revisadas vêm do estoque intermediário 

para a operação de Prega, onde as meias são unidas em pares, a solapa é colocada e 

pregada junto das meias por uma pequena máquina, acionada por um terceiro 

operador; 

d) Colocação do gancho: o mesmo operador que prega a solapa, realiza a colocação do 

gancho. A operação de Prega e Colocação do gancho é feito em lotes, isso quer dizer 

que entre as duas operações existe material acumulado, por mais que seja o mesmo 

operador que realiza essas duas atividades; 
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e) Colocação da etiqueta de tamanho: um quarto operador é responsável pelas demais 

operações. A Colocação da etiqueta de tamanho consiste em colar uma pequena 

etiqueta adesiva referente ao tamanho do par de meia em questão; 

f) Colocação da etiqueta de código de barras: esse mesmo operador coloca uma 

etiqueta adesiva de código de barras que servirá para controle interna da empresa; 

g) Colocação da embalagem plástica: as meias são então colocadas em uma 

embalagem plástica. 

h) Bipar: por fim, este quarto operador passa a etiqueta de código de barra em um leitor, 

com intuito de registrar o par de meia e servir como controle de produção das meias 

que foram embaladas. Assim como ocorre com as atividades do terceiro operador, as 

operações de colocar etiqueta, colocar na embalagem e bipar também são feitas em 

lotes, havendo, dessa forma, acúmulos entre as operações. 

 

O Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV), mostrado no anexo A, mostra a sequência do 

processo e representa de forma mais clara o fluxo do produto, permitindo assim, que 

possamos identificar desperdícios e estimar os ganhos com o projeto que foi realizado. 

Podemos observar a presença de inúmeros estoques ao longo de toda a cadeia, sobretudo 

entre as operações de Revisão e Prega que, apesar da proximidade, trabalham separadamente 

como se fossem diferentes departamentos. Outra causa desses estoques é o desbalanceamento 

entre os processos e o fato de todos os operadores trabalharem muitas vezes com grandes lotes 

entre uma operação e outra. Por fim, existe diversas atividades, como buscar caixas, 

reabastecer materiais, atender telefone, esvaziar lixeira que são realizadas pelos próprios 

operadores da linha, fazendo com que o fluxo seja interrompido a todo instante. Como 

resultado, temos grandes estoques em processos, longos lead times e perda de produtividade. 

 

3.3. Metodologia 

Devido às características do processo, citadas anteriormente, viu-se uma grande 

aplicabilidade com o projeto de célula de produção. As etapas de implementação foram 

definidas por membros do GLean – Grupo de Estudos em Lean – da Universidade Federal de 

Santa Catarina, baseados no livro “Criando Fluxo Contínuo” de ROTHER & HARRIS 

(2002). A Figura 1 - Etapas de implementação1 mostra as etapas adotadas no projeto.  
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Figura 1 - Etapas de implementação 

 

Fonte – Acervo do autor 

 

No tópico seguinte, tem-se o detalhamento, bem como o processo de implementação, 

para cada uma dessas etapas. 

 

3.4. Etapas de Implementação 

Para o melhor entendimento do trabalho realizado, a explicação é feita seguindo as 5 

etapas de implementação. Por fim, são levantados indicadores com o objetivo de analisar os 

resultados e compará-los com estado inicial do processo. 

 

3.4.1. Definição dos tipos de produtos 

Uma ferramenta muito utilizada para identificar os diferentes tipos ou famílias de 

produtos é a matriz de processos. Nela são listados os diferentes processos existentes, 

indicando por onde cada um dos produtos passa. Abaixo, a matriz para o processo de 

embalagem das meias: 
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Tabela 1 – Matriz de processos 

 

Fonte: Próprio autor 

 

A matriz de processo é geralmente utilizada para agrupar os diferentes produtos por 

famílias, podendo então focalizar cada célula de produção para uma única família. Neste caso, 

focalizar células não era uma opção, pelo fato de haver um único conjunto de equipamentos 

que deveria ser compartilhados entre todos os produtos. Sendo assim, ainda nesta etapa ficou 

claro que a célula deveria ser altamente flexível, de forma a permitir um rápido rearranjo dos 

materiais e operadores dependendo do tipo do produto que estivesse sendo processado no 

momento. 

 

3.4.2. Levantamento do tempo Takt 

 Para o cálculo do tempo takt usou-se a seguinte relação: 

 

 

 

 

 O valor da Demanda corresponde à uma “ordem de corte”. Nela, está a programação 

da produção de todos os tipos de meias para o horizonte de uma semana. Dessa forma, a 

frequência de atualização do takt foi definida como sendo a cada nova ordem de corte, ou 

seja, a cada sete dias. No caso do tempo disponível, o valor refere-se ao período de três turnos 

de trabalho, descontando os intervalos para lanche.  

  

3.4.3. Levantamento dos elementos de trabalho e balanceamento das operações 

 Segundo COIMBRA (2013), o balanceamento de linha é um método muito importante 

para se criar o fluxo contínuo. Consiste na distribuição de tarefas, ou elementos de trabalho, 
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entre os postos de trabalho balanceado por um tempo de ciclo. Cada posto pode ter um ou 

mais trabalhadores, porém todos devem terminar suas tarefas abaixo do tempo takt.  

Foram levantados os elementos de trabalho de todas as operações presentes no 

processo de embalagem. Foi realizado a distribuição desses elementos (balanceamento) 

considerando a possibilidade de se trabalhar com dois, três ou quatro operadores, e o processo 

de embalagem de qualquer tipo de meia. A definição do número adequado de operadores será 

tratada no tópico 3.4.5. 

Na figura 2 temos um exemplo de balanceamento realizado no processo de embalagem 

mais completo com quatro operadores: 

 

Figura 2 – Balanceamento  

 

 

 Fonte – Acervo do autor (por questão de sigilo das informações, os tempos foram omitidos) 

   

 Tendo os elementos de trabalho balanceados, foi elaborado fichas visuais para 

servirem de instrução para aos operadores daquilo que cada um deve realizar, para todas as 

situações de produtos e número de operadores. 

No próximo tópico é mostrado como se trabalhou com o fluxo dos produtos ao longo 

de toda a cadeira de valor. 
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3.4.4. Organização do fluxo de processo 

Como definido no referencial teórico, o layout celular visa a eliminação de todas as 

operações não agregadoras de valor com intuito de aumentar o fluxo do valor. Dessa forma, a 

primeira decisão tomada foi de acabar com o estoque intermediário entre as operações de 

Revisão e Prega, devendo as meias revisadas irem diretamente para a operação de Prega. 

Com o mesmo propósito, foi estipulado trabalhar com o fluxo unitário, processando um par de 

meias por vez entre cada operação. 

No anexo B, temos o Mapa do Estado Futuro, onde podemos ver os ganhos em lead 

time obtidos com a redução desses estoques ao longo de todo o processo. 

Também pensando em fluxo, alterou-se a posição da mesa anexa à máquina 

Vaporizadora de forma a permitir o rearranjo de operações e operadores o mais rápido 

possível, sempre que houver mudança no tipo de produto (meia) ou no número de operadores 

necessários para atender o tempo takt.  

Uma terceira mudança com o intuito de acabar com as interrupções no fluxo, foi de 

aproximar a matéria-prima (meias que saem dos teares) da célula e concentrar os desperdícios 

de movimentar caixas e reabastecer os materiais da mesa num mesmo operador. Essas tarefas 

foram alocadas ao primeiro operador, que abastece a máquina Vaporizadora. Sempre que 

houver a necessidade de executar essas movimentações e reabastecimentos, esse operador 

deve acumular um estoque suficiente na saída da máquina (podendo a máquina ser mais 

rápida que as demais operações) para que os demais não fiquem ociosos e a célula mantenha 

fluxo. Abaixo, podemos observar as alterações realizadas: 

Figura 3 – Layout antes e depois 

 

Fonte: Próprio autor 

 

 No tópico seguinte é descrito  a forma de estabelecer o número de operadores na 

célula.  
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3.4.5. Definição do número de operadores para atender o tempo Takt 

 O número de operadores deve ser definido de forma a garantir que o tempo takt seja 

atendido. Dessa forma, utiliza-se a seguinte relação: 

 

 

 

 Para o tempo de ciclo total, fez-se uma média ponderada dos tempos de ciclo dos sete 

tipos diferentes de meias presente em cada ordem de corte. Assim sendo, a cada nova ordem 

de corte, deve-se recalcular o tempo takt e com isso redefinir o número de operadores. 

 

3.5. Resultados 

 Para fins de comparação, levantou-se indicadores que mostram a situação encontrada 

no início do projeto e os valores obtidos ao final. 

 

Tabela 2 – Resultados obtidos 

 Antes Depois 

Lead Time (Segundos) 5933,4 793 

Movimentação de Operadores (Metros) 64 5 

Produtividade (Pares/Pessoas/Turno) 487 689 

Fonte: Próprio autor 

 

Os indicadores mostram o benefícios de se trabalhar com célula de produção em 

processos semelhantes ao que foi descrito neste trabalho. 

 

4. Conclusão 

Como pôde-se analisar através dos resultados obtidos, a adoção dos conceitos 

desenvolvidos pela Toyota ao longo dos anos é uma maneira prática e simples de desenvolver 

trabalhos dentro de empresas. 

A criação de um mapa de fluxo de valor com a posterior implementação de célula de 

produção nos mostrou a possibilidade de jogarmos os desperdícios para fora da área de 

embalagem. Além disso, com a adoção da metodologia baseada em Rother e Harris (2002), 
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foi possível obter dados até então desconhecidos pelos colaboradores da área como o tempo 

takt e o balanceamento das operações para o atendimento do mesmo.  

O projeto dentro da célula não fez com que o produto chegasse mais rápido para o 

cliente. Esse fato é justificado pela falta de um trabalho voltado para a parte de logística 

externa da empresa. Para isso, recomenda-se um trabalho semelhante para a criação de um 

maior fluxo fazendo com que o produto chegue o mais rápido para o cliente final. 

Cabe salientar que a organização do processo físico é outro ponto importante que 

merece destaque. Como pôde-se analisar através das figuras descritas no item 3.4.4, além de 

uma melhora significativa quanto a quantidade de estoques, nota-se uma melhora quanto a 

movimentação dos colaboradores, tornando viável, futuramente, o conceito de puxar a 

produção. 

É importante também citar que a alta direção da empresa apoio e adotou todas as 

decisões tomadas pela equipe e tornou o trabalho mais valorizado e mais fácil de ser 

realizado.  
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ANEXO 

A) Mapa do fluxo de valor para o estado inicial do processo 
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B) Mapa do estado futuro do processo 
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