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Resumo: A busca pela redução de custos passou a ser o foco para a sobrevivência de muitas empresas no Brasil, 

especialmente com a recessão econômica que o país viveu nos últimos anos. Dentro desse cenário, os conceitos e 

ferramentas do Lean Manufacturing se apresentam como uma boa alternativa para se aumentar a eficiência 

produtiva, promovendo a redução de custos e o aumento da qualidade dos produtos fabricados. O presente 

trabalho estuda a aplicação destes conceitos em uma linha de montagem de uma indústria do setor de 

eletrodomésticos de linha branca, a partir de um projeto que foi realizado na mesma. A análise da aplicação 

abrange desde a contextualização do projeto até o desenho de um estado futuro da linha de montagem, incluindo 

a descrição das principais etapas do desenvolvimento do projeto. Os resultados obtidos da aplicação foram de um 

aumento da produtividade em 33%, além da melhoria do índice de qualidade em 47% e diminuição da área 

ocupada pela linha em 22%. 

Palavras-chave: Produtividade; Estado Futuro; Lean Manufacturing 

Abstract: The search for cost reduction became a main concern for many industries in Brasil, especially after 

the economic recession lived by the country in the last few years. Inside this scenery, the concepts and tools of 

Lean Manufacturing rise as a good alternative for improving production efficiency, while promoting cost 

reduction and the increase of the quality of manufactured products. This paper studies the appliance of these 

concepts in an assembly line of an industry of home appliances sector based on a project implemented inside that 

factory. The analysis of the execution covers from the contextualization of the project to the design of a future 

state of the assembly line, including the description of the main steps of the project development. The results 

obtained from the project were an increase of 33% in productivity, a rise in 47% in the quality index, and also a 

reduction in 22% of the space taken up by the assembly line. 

Keywords: Productivity; Future State; Lean Manufacturing 

 

1. Introdução 

O período de recessão econômica que o Brasil passou fez com que as empresas 

aumentassem o seu foco na redução de custos internos, uma vez que a demanda se retraiu. Ao 

comparar as vendas de móveis e eletrodomésticos entre os anos de 2014 e 2015, nota-se que 

vendas no varejo sofreram uma queda de 14%, de acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia Estatística (IBGE, 2017). Nesse contexto, as buscas por redução de custos de 

produção se tornaram fator de sobrevivência para as empresas do setor chamado de “linha 
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branca”, onde os impostos voltaram a serem cobrados após um período de isenção entre 2009 

e 2012 (isenção de IPI, por exemplo).  

O foco deste trabalho é demonstrar a aplicação de técnicas e ferramentas da filosofia 

Lean Manufacturing para o aumento de produtividade em uma linha de montagem, o que 

resulta da redução de custos. O Lean Manufacturing é uma abordagem que se enquadra bem 

aos objetivos de redução de custos ou melhorias em indicadores operacionais de fábricas com 

produção em lotes (WOMACK; JONES, 2004; WOMACK et al., 2004). 

 A linha de montagem estudada produzirá o produto “A”, e pertence à uma empresa 

que fabrica máquinas de lavar semiautomáticas e centrífugas de roupas de médio porte. A 

empresa está localizada em um município no norte do estado de Santa Catarina. O escopo 

deste trabalho abordará as etapas desde a necessidade de redução de custo no produto A 

percebida pela diretoria da empresa até a geração da solução para a linha de montagem do 

produto A, ou linha de montagem “A” (Figura 1).  

Figura 1 - Etapas do projeto e escopo do artigo 

 

Fonte: elaborada pelos autores 

 

Ao final deste trabalho espera-se elucidar o processo de geração da solução da nova 

linha de montagem A, além da comparação dos indicadores que comprovam se o projeto pôde 

atingir os seus objetivos. 

O presente trabalho seguirá a estrutura de pesquisa-ação. De acordo com Tripp (2005), 

a pesquisa-ação é reconhecida como um tipo de investigação-ação, que é um termo genérico 

para definir processos que seguem o ciclo de planejar, agir, descrever, avaliar. Por ser um 

ciclo, ao se completar as etapas deve-se voltar ao início para reiniciar o ciclo. 

Por motivos de sigilo, não serão expostos o nome da empresa nem o nome do produto 

estudado. Os dados apresentados foram multiplicados por um fator para que se mantivesse o 

sigilo, porém as proporções e relações entre os números seguem o que ocorreu no projeto real. 

Valores monetários não serão demonstrados. 
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2. Referencial Teórico 

2.1. Lean Manufacturing 

O Lean Manufacturing, ou Produção Enxuta, pode ser entendido, segundo Womack e 

Jones (2004), como uma filosofia de produção que objetiva a redução de desperdícios, ao 

passo em que busca atender melhor às necessidades dos clientes. Ainda segundo os mesmos 

autores, essa filosofia tem como base 5 princípios: especificar o valor a ser definido pelo 

cliente final, identificar o fluxo de valor desde a concepção até a transformação física do 

produto, acelerar o fluxo de valor (de forma que ele possa “fluir”), “puxar” a produção a partir 

da demanda do cliente e buscar a perfeição em todas as operações. Este último princípio de 

buscar a perfeição está correlacionado à ideia de melhoria contínua, ou Kaizen. Kaizen, que 

do japonês significa “mudar para melhor”, se refere ao envolvimento de todos – tanto gerentes 

quanto operadores – nos esforços de melhoria, com relativo baixo custo para tal (IMAI, 

2012).  

Todos estes conceitos são provenientes do Sistema Toyota de Produção (STP), que se 

destacou no último século ao desenvolver um sistema de produção que continuamente reduzia 

os custos ao passo em que aumentava a qualidade dos produtos e o atendimento aos clientes. 

A partir da década de 1990, os princípios do STP passaram a se difundir por meio de estudos 

realizados na indústria japonesa para entender as novas técnicas de produção oriundas desta 

indústria (WOMACK et al. (2004). 

2.2. Ferramentas do Lean Manufacturing 

2.2.1. Mapeamento do Fluxo de Valor 

O mapeamento do fluxo de valor, conforme apresenta Rother e Shook (2012), é uma 

ferramenta que permite o entendimento do fluxo de materiais e informações, conforme se 

acompanha o produto pelo fluxo de valor. As etapas do mapeamento são: desenhar o estado 

atual do fluxo analisado, coletando as informações diretamente no Gemba (local onde 

acontece a agregação de valor); desenho de um estado futuro do fluxo de valor, a ser 

desenvolvido a partir das informações do estado atual; implementação, criando um plano para 

se chegar ao estado futuro a partir do atual. O mapeamento de fluxo de valor pode ser 

encarado tanto como uma ferramenta de comunicação quanto de planejamento de negócios ou 

de gerenciamento de um processo de mudança.  
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2.2.2. Trabalho Padronizado 

O trabalho padronizado consiste no estabelecimento de procedimentos de trabalho 

precisos em um processo de produção, para cada operador (Lean Enterprise Institute, 2007).  

Estes procedimentos se baseiam em três pontos principais: atender à taxa em que os produtos 

devem ser produzidos de acordo com a demanda (Takt Time), sequenciar com precisão as 

tarefas que o operador deve realizar e definir os materiais e estoques necessários para 

execução do processo. Com o trabalho padronizado, têm-se a estabilidade necessária dos 

processos tanto para a manutenção quanto para a melhoria dos mesmos. Assim, atinge-se um 

estado de fluidez nos movimentos do operador, fazendo com que o trabalho seja executado no 

menor tempo possível e com a maior qualidade possível (Coimbra, 2013). Imai (2012) aponta 

ainda algumas outras vantagens trazidas pela padronização do trabalho, dentre elas: 

explicitação dos objetivos do processo e focos de melhoria; criação base para treinamento de 

operadores; constituição de base para auditorias; prevenção de recorrência de erros. 

3. Estudo de Caso 

3.1. Apresentação da empresa e do produto 

A empresa em que foram aplicados os conceitos Lean deste trabalho possui mais de 95 

anos de história e é reconhecida no mercado nacional como uma empresa confiável e de 

qualidade. O quadro de funcionários da empresa é de cerca de 280 colaboradores. A empresa 

comercializa os seus produtos para todas as unidades da federação e também exporta 3% do 

seu volume de vendas para países da américa do sul.  

A linha de produção analisada fabrica uma família de produtos com 10 unidades 

diferentes de produção (Figura 12) que variam conforme a cor, a voltagem, e a capacidade de 

centrifugação. Conforme o sequenciamento da produção, as diferentes unidades entram na 

linha de montagem e, à cada troca de unidade de produção, gera-se um setup na linha para 

ajustar o hardware e o método de montagem da linha conforme a unidade de produção. 

Figura 1 - Família e suas unidades de produção 
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Fonte: elaborada pelos autores 

 

O produto A é uma centrífuga de roupas que possui o sistema de acionamento do tipo 

mecânico e conta com 50 componentes diferentes em sua estrutura de montagem. Este 

produto está no mercado a cerca de 7 anos. Ele já passou por diversas mudanças tanto 

estéticas quanto funcionais ao longo deste período, contudo, a sua posição mercadológica 

permanece estável ao longo dos anos. 

O produto A representa 15% no faturamento anual da empresa. A demanda é bastante 

sazonal. Ela concentra 66% do seu volume de vendas no primeiro semestre do ano e 33% no 

segundo semestre, de acordo com os dados dos anos de 2014, 2015 e 2016. O mês de pico de 

demanda é o de maio e ele concentra 14% da demanda anual, enquanto o mês de agosto 

possui apenas 3,1% da demanda anual. A Figura 23 demonstra o perfil da demanda (em 

unidades vendidas) ao longo do ano. Os números foram multiplicados por um mesmo fator ao 

longo de toda a série para que se mantenha o sigilo. 

Figura 2 - Perfil da demanda anual para o produto A 

 

Fonte: elaborada pelos autores   

 

3.2. Contexto do projeto 

A alteração da linha de montagem A estava inserida dentro de um mapeamento do 

fluxo de valor do estado futuro realizado no início do ano de 2015. Este mapeamento foi 
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requisitado pela direção da empresa e realizado com a participação de uma equipe interna 

multifuncional e uma empresa de consultoria especializada na área. Em uma semana de 

trabalho intensivo o grupo desdobrou os objetivos da alta direção em projetos Kaizen. Estes 

projetos possuíam datas de início e fim de implementação para os próximos 20 meses.  

A linha de montagem A teve o seu projeto iniciado em março de 2016. O término do 

projeto não pôde ser determinado, pois a linha sofre constantes alterações de acordo com as 

sugestões dos próprios colaboradores e alterações nos produtos. Porém, pode-se afirmar que 

em 4 semanas após o início do projeto a linha já havia atingido a meta esperada, que era de 

aumentar a produtividade em 25%. 

A medida de produtividade utilizada era produto/homem.hora. Na empresa em 

questão, o aumento de produtividade se reflete diretamente em custo direto de produção. A 

linha operava em 2 turnos o ano todo para poder atender a demanda no período de alta, porém 

um aumento de produtividade poderia gerar uma menor necessidade de segundo turno de 

produção ou diminuir o período de funcionamento do segundo turno. A baixa produtividade 

também acarretava em estoques altos em determinados períodos do ano, o que não era 

desejado pela direção. 

3.3. Análise do estado atual da linha de montagem A 

Em março de 2016 deu-se início ao projeto de ganho de produtividade da linha de 

montagem A. Um macro cronograma do projeto está demonstrado na  

Figura 34.  

Figura 3 - Etapas do projeto de mapeamento do estado atual da linha A 

 

Etapas do Projeto Dia 1 Dia 2 Dia 3

Coleta de dados

Cálculo do Ciclo da Linha

Filmagem das operações

Balanceamento atual das operações

Alinhamento sobre o Estado Atual com a Direção
 

Fonte: elaborada pelos autores 

3.3.1. Coleta de dados 
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Os principais dados coletados foram: tipos e quantidade de componentes de montagem 

da estrutura do produto, ferramentas necessárias para a montagem do produto, índice de 

qualidade dos componentes fabricados internamente e de fornecedores externos, índices atuais 

de produtividade, componentes críticos para o perfeito funcionamento da máquina e 

principais problemas de assistência técnica que ocorriam no cliente. 

Estes dados são essenciais para que o grupo de trabalho conheça as restrições e 

lacunas existentes na montagem atual. 

3.3.2. Cálculo do tempo de ciclo da linha 

O cálculo do tempo de ciclo da linha, ou simplesmente definido como ciclo da linha, 

foi objeto de grande discussão e aprendizado para o grupo. O tempo de ciclo, conforme 

explica Rother e Harris (2002), corresponde à frequência de produtos ou peças acabadas que 

saem do final de um processo produtivo (no caso, uma linha de montagem). Como visto na 

Figura 23, a demanda do produto A teve 66% de concentração no primeiro semestre do ano. E 

o mês de maior demanda é 4 vezes maior do que o mês de mais baixa demanda. Foi definido 

que o ciclo da linha seria ajustado para 1,3 minutos/peça e, consequentemente, a capacidade 

da linha de montagem seria de 8.000 peças por mês. A capacidade da linha, antes das 

alterações, era de 5.700 produtos por mês em 1 turno de trabalho. 

Para determinar a capacidade de produção da linha foram analisados os seguintes 

critérios: 

a) Demanda projetada: com a capacidade de produzir 8.000 produtos por mês, a linha de 

montagem consegue cobrir a demanda de 8 meses apenas utilizando horas normais de 1 

turno, algumas horas extras de trabalho durante o mês e consumo de estoques dos 

meses de baixa. Sendo assim a necessidade de segundo turno fica restrita a 4 meses do 

ano; 

b) A área disponível dentro da fábrica para a linha ser instalada não permitia que 

operassem mais de 8 colaboradores, por restrição de espaço físico; 

c) Algumas operações não conseguiam ser quebradas em menos de 1,1 minutos. Elas 

exigiam ajustes bastante minuciosos dos colaboradores. Portanto, se mostrava 

ineficiente projetar uma linha para um tempo ciclo menor do que este tempo; 
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d) Projetar a linha para o pico de demanda necessitaria de uma quantidade de mão de obra 

que não existia na fábrica e traria a necessidade de contratação temporária. 

O modelo de programação da produção que foi adotado após a definição da 

capacidade da linha foi de utilizar um segundo turno de trabalho 4 meses do ano em pico de 

demanda. Após este período, a mão de obra seria deslocada para o primeiro turno para 

montagem de outros produtos. O setor de vendas ficou responsável por gerar um acréscimo de 

10% no volume de vendas no segundo semestre para que esta mão de obra pudesse ser 

utilizada na fábrica sem a necessidade de desligamento. 

3.3.3. Filmagem das operações 

A etapa da filmagem das operações foi realizada com o acompanhamento de um líder 

de produção. Este líder auxiliava apenas para avaliar se as operações estavam sendo 

executadas conforme os procedimentos operacionais padrão pelos colaboradores da linha de 

montagem. Cada posto de trabalho foi filmado sem intervenção nas operações e com o 

consentimento dos participantes. 

3.3.4. Balanceamento atual das operações 

Na análise do balanceamento da linha atual ficou explicitada a falta de nivelamento da 

carga de tempo de trabalho entre os postos, especialmente pela falta de análise dos tempos de 

produção e pelo excesso de desperdício dentro das operações dos postos. A  

 

Figura 45 revela o tempo total de trabalho de cada posto e a quantidade de tempo de 

agregação de valor e de não agregação de valor. 

 

Figura 4 - Balanceamento do estado atual da linha de montagem A 
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Fonte: elaborada pelos autores 

 

3.3.5. Alinhamento sobre o Estado Atual com a Direção 

Ao final do terceiro dia de trabalho foi realizada uma apresentação para a direção com 

o objetivo de verificar se os dados coletados e conclusões geradas correspondem ao que 

acontece em dias normais de trabalho da fábrica. Outro motivo importante deste alinhamento 

é o de revisar as expectativas da direção com as soluções que serão geradas nos próximos 2 

dias. 

Os principais pontos de alinhamento foram: 

a) Principais problemas de assistência técnica ocorridos nos clientes; 

b) Capacidade de produção da linha de montagem A; 

c) Estratégia de produção anual para a linha de montagem A; 

d) Balanceamento atual da linha de montagem e quantidade de atividades que não 

agregam valor; 

e) Explicação sobre os problemas do layout atual da linha de montagem (Figura 6); 

f) Revisão da meta do projeto. 

 

Figura 5 - Layout atual da linha de montagem A 
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Fonte: elaborada pelos autores 

 

4. Soluções Desenvolvidas 

O desenho do estado futuro da linha de montagem seguiu o seguinte cronograma 

(Figura 67): 

Figura 6 - Cronograma do projeto e implementação da nova linha de montagem 

 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5

1 Construção do gráfico de processos

2 Balanceamento futuro das operações

3 Definição dos contentores

4 Construção e simulação da linha protótipo

5 Desenho do novo layout

6 Documentação padrão (memorial do projeto)

7 Pesquisa de fornecedores

8 Pedido de compra

9 Recebimento dos materiais

10 Desmontagem linha antiga e montagem da nova

11 Construção dos cartões kanban

12 Sinalização (5S) da linha

13 Treinamento dos operadores nos novos padrões

14 Acompanhamento da produção e ajustes pontuais

15 Comprovação dos ganhos de produtividade

Etapas do Projeto

 

Fonte: elaborada pelos autores 

 

Este tópico tem como objetivo detalhar as principais etapas que se tratam do projeto 

do estado futuro. As etapas 7 até 15 são referentes à implementação do projeto. Ela também 

foi realizada, porém não será abordada por não se tratar do escopo deste artigo. 

Entrada 

Saída 
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4.1. Balanceamento futuro das operações 

Com o balanceamento do estado atual pronto e após separar as atividades de 

montagem em elementos, partiu-se para a análise destes elementos de montagem e posterior 

definição do novo balanceamento da produção. Já era sabido que os tempos de produção de 

cada posto de trabalho deveriam ficar a baixo de 1,3 minutos. 

Foram propostas algumas soluções para diminuir o tempo de montagem do produto: 

a) Para eliminar e diminuir as atividades que não agregavam valor no produto 

(movimentação e procura de peças, por exemplo) foram definidos novos contentores e 

novos postos de trabalho; 

b) Algumas atividades de inspeção foram eliminadas, pois não existiam incidências de 

erros nos últimos 6 meses. A decisão de realizar uma pré-montagem de dois 

componentes também ajudou a diminuir as inspeções em linha; 

c) Algumas operações que agregavam valor foram estudadas pelo setor de engenharia e 

por operadores experientes, e assim foi possível definir novos métodos de montagem 

com tempos menores de produção; 

d) Alguns componentes foram padronizados e simplificados. Parafusos foram 

padronizados para que o tempo de procura de diferentes parafusos fosse o menor 

possível. 

O novo balanceamento das operações ficou conforme a figura 8. 

Figura 7 - Balanceamento das operações no estado futuro 

 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 
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4.2. Construção e simulação da linha piloto 

Para simular os postos de trabalho com o novo balanceamento foi construída uma 

linha de produção piloto nos fundos do galpão da empresa. Os objetivos da linha piloto foram: 

verificar se os contentores são realmente adequados para o operador de montagem, definir 

alturas e posições adequadas das bancadas, antecipar possíveis necessidades de compra de 

materiais para confecção da nova linha e definir dimensões para que o projeto de construção 

da linha possa estar na escala adequada para quem vai construí-la. 

Esta etapa também é importante para que os envolvidos comecem a ter uma noção em 

escala real da nova situação que se está construindo. Por isso, é de grande importância o 

envolvimento dos futuros operadores da linha e coletar as suas opiniões. 

4.3. Desenho do novo Layout 

O novo layout ficou definido conforme  

Figura 89.  

Pode-se observar os bordos de linha onde ficaram os componentes pequenos (caixas 

Bin) e os bordos de linha maiores que serão utilizados para os componentes de grandes 

dimensões. 

O formato em ‘U’ foi utilizado por restrições de área, mas também para que seja 

possível trabalhar com um número reduzido de operadores e com um menor desperdício de 

movimentação. 

Figura 8 - Layout estado futuro da linha de montagem A 
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Fonte: Elaborada pelos autores 

 

4.4. Documentação padrão (memorial do projeto) 

A etapa de projeto da nova solução foi finalizada com a elaboração dos documentos 

padrões para a implementação da solução. Os registros se faziam importantes, pois a 

implementação da solução ocorreria apenas 4 semanas antes do final do projeto e alguns dos 

participantes do mesmo não estariam mais no grupo que ficou responsável pela 

implementação da solução. 

Os documentos entregues no memorial descritivo ao final do projeto do estado futura 

foram: 

a) Procedimentos operacionais de cada posto de trabalho e das operações críticas; 

b) Plano para cada componente que contém tipo de contentor, quantidade no contentor, 

forma de armazenagem; 

c) Desenho dos projetos dos bordos de linha para futura confecção; 

d) Desenho do layout da linha e dos postos de trabalho; 

e) Kanban de transporte para sinalização de reabastecimento do componente; 

f) Material para o quadro de gestão diária da equipe da linha 

 

Saída 

Entrada 
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5. Conclusão 

A aplicação do Lean Manufacturing na linha de montagem A mostrou-se eficaz. O 

projeto conseguiu cumprir com o seu objetivo de aumentar a produtividade da linha de 

montagem em no mínimo 25%. Os indicadores que comprovam a eficácia da solução estão 

demonstrados na Tabela 1. 

 

Indicador 

Pré Melhoria 

(Setembro/2015 

Pós 

Melhoria 

(Maio/2016) 

Melhoria 

Produtividade 

(produto/homem.hora) 
4,3 6,4 

 

33% 

Área ocupada 

(m²) 
45 35 

 

22% 

Índice de qualidade 

(produtos inspecionados sem qualidade / 

produtos inspecionados com qualidade) 

2,5% 1,3% 

 

47% 

 

Tabela 1 - Indicadores da linha de montagem A 

Fonte: elaborada pelos autores 

 

Estes indicadores conferem à empresa um resultado demonstrativo melhor, e assim 

sofrer menos o impacto da recessão econômica que é mais acentuada no setor da linha branca 

ao qual está inserida. 

Na etapa de contextualização do projeto foi clarificado como o projeto surgiu e qual 

problema ele procuraria resolver. O envolvimento da alta direção em mostrar a conexão do 

projeto de melhoria de produtividade da linha com o contexto do mapeamento do fluxo de 

valor fez com que a equipe tivesse um bom envolvimento do projeto, especialmente ao alinhar 

o objetivo real da empresa com o esforço de cada um. 

O mapeamento do estado atual permitiu que o problema fosse adequadamente 

entendido e as causas das improdutividades esclarecidas. A identificação dos desperdícios e 

causas foi essencial para a geração de boas soluções. Ressalta-se que o alinhamento entre o 

observado na fábrica e a percepção da diretoria é essencial para que o projeto atinja o objetivo 
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proposto.  A verificação constante dos passos do trabalho avaliadas pelo decisor do projeto 

(neste caso o diretor industrial) é essencial para que a equipe mantenha os esforços alinhados 

com o mapeamento realizado anteriormente. 

As soluções geradas seguiram os princípios e técnicas do Lean Manufacturing. A 

empresa acredita que esta abordagem é a mais efetiva para que ela tenha o sucesso nos 

resultados anuais.  

A etapa de implementação da solução e consolidação dos resultados não foi descrita 

neste documento. Contudo, esta etapa pode ser aprofundada em trabalhos futuros, bem como 

o processo do mapeamento do fluxo de valor futuro realizado pela empresa. 

REFERÊNCIAS 

COIMBRA, Euclides A.. Kaizen in Logistics & Supply Chains. New York: McGraw-Hill, 2013. 

IBGE, 2017. Contas Nacionais Trimestrais - Indicadores de Volume e Valores Correntes. Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br. Acesso em: 06 jan, 2017. 

IMAI, Masaaki. Gemba Kaizen: a commonsense approach to a continuous improvement strategy. 2. ed. New 

York: Mcgraw-hill, 2012. 

LEAN ENTERPRISE INSTITUTE. Léxico Lean: glossário ilustrado para praticantes do Pensamento Lean. 2. 

ed. São Paulo: Lean Enterprise Institute, 2007. 

ROTHER, Mike; HARRIS, Rick. Criando Fluxo Contínuo: um guia de ação para gerentes, engenheiros e 

associados de produção. São Paulo: Lean Enterprise Institute, 2002. 

ROTHER, Mike; SHOOK, John. Aprendendo a Enxergar: mapeando o fluxo de valor para agregar valor e 

eliminar o desperdício. São Paulo: Lean Enterprise Institute, 2012. 

ROTHER, Mike. Toyota Kata: gerenciando pessoas para melhoria, adaptabilidade e resultados excepcionais. 

Porto Alegre: Bookman, 2010. 

TRIPP, David. Pesquisa-ação: uma introdução metodológica, educação e pesquisa, 2005, São Paulo. Vol. 31, 

n.3, pp. 443-466. 

WOMACK, James P.; JONES, Daniel T.. A Mentalidade Enxuta nas Empresas: elimine o desperdício e crie 

riqueza. 10. ed. São Paulo: Elsevier, 2004. 

WOMACK, James P.; JONES, Daniel T.; ROOS, Daniel. A Máquina que Mudou o Mundo: baseado no estudo 

do Massachusetts Institute of Technology sobre o futuro do automóvel. 10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

 

http://congressolean2018.paginas.ufsc.br/

