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Resumo: O aumento da concorrência traz a necessidade de um aumento na competitividade. Mudanças se tornaram
inevitáveis no intuito de promover a melhoria contínua de processos de manufatura para obter vantagens perante o
mercado. Diante disso, uma boa alternativa é a implementação do Lean Manufacturing (Manufatura Enxuta). As
aplicações da produção enxuta englobam uma série de práticas, técnicas e ferramentas no sentido da eliminação de
desperdícios do sistema produtivo. A identificação desses problemas muitas vezes não é imediata ou intuitiva sendo
necessária uma avaliação minuciosa da cadeia produtiva. O presente trabalho relata um projeto desenvolvido com o
objetivo de implementar o Lean Manufacturing em uma fábrica de molejos para colchões de mola através da
aplicação de ferramentas como o Mapeamento do Fluxo de Valor. Por se tratar de um setor ainda não abordado em
publicações de manufatura enxuta, devido ao seu caráter específico, trata-se de uma contribuição acadêmica que pode
servir como referencial para a indústria moveleira. Dentre os resultados obtidos pode-se destacar a redução do lead
time em aproximadamente 50%.
Palavras-chave: manufatura enxuta, mapeamento de fluxo de valor, takt time, A3 estratégico, fabricação de molejos
para colchões.
1. INTRODUÇÃO
A BS LTDA. é uma empresa de origem européia, fundada em de Dezembro de 2000 no Brasil, localizada em
Araucária, no Paraná. É uma empresa familiar fundada em 1937, tendo assim mais de meio século de experiência em
colchões de molas.
Em seu ramo de atividades destacam-se a produção de estruturas de colchões de molas destinadas ao setor
moveleiro e de camas para o setor automotivo. A filial brasileira tem consigo experiência, tecnologia e padrões de
qualidade fundamentados em sua matriz européia. É certificada na norma NBR ISO 9001:2000 desde 2003 e ISO TS
16949:2002 desde 2008, tem como filosofia a melhoria contínua.
Em 10 anos, de 2001 a 2011, a empresa teve um acentuado crescimento de 4000%. Seu produto se tornou
conceituado no mercado e praticamente 100% de sua capacidade de produção passou a ser consumida, boa parte na
região Sul do país. Para atender outras regiões e ampliar a linha de produtos, novos equipamentos foram adquiridos em
2006 e recentemente em 2011. Além disso, está em desenvolvimento um projeto de uma nova planta na região central
do país.
A empresa está inserida num mercado em crescimento em função da mudança de hábitos de consumo de colchões
de espuma para colchões de molas. Em 2001, os colchões de mola correspondiam a cerca de 10% do mercado de
colchões sendo que a tendência para 2012 é que este valor alcance 35%.
O molejo Pocket, mostrado à esquerda da Fig. 1 ,é constituído por molas individualmente ensacadas em não-tecido,
o que garante a distribuição da carga por todo o molejo. O molejo Bonnell, do lado direito da Fig. 1, é formado por
molas bi cônicas unidas por molas helicoidais no sentido transversal.
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Figura 1. Molejo Pocket à esquerda e molejo Bonnell à direita.
As camas para o mercado automotivo, Fig. 2, podem conter tanto molejo pocket quanto molejo bonnell. Elas são
envoltas por uma caixa de espumas e por uma capa de tecido.

Figura 2. Cama automotiva.
A tendência de verticalização apresentada no setor moveleiro e o aumento da concorrência no mercado de colchões
de mola trouxe a necessidade de um aumento na competitividade. A qualidade e confiabilidade do produto, rapidez no
atendimento às necessidades do mercado e flexibilidade surgem como as novas dimensões do sucesso empresarial.
(LIMA; ZAWISLAK, 2003). Com os recursos capitais escassos, mudanças se tornaram inevitáveis no intuito de
promover a melhoria contínua dos processos de manufatura para obter vantagens competitivas. Diante disso a
alternativa adotada foi à implementação do Lean Manufacturing (Manufatura Enxuta).
2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES LEAN
As aplicações da Manufatura Enxuta englobam uma série de práticas, técnicas e ferramentas no sentido da
eliminação de desperdícios do sistema produtivo. Segundo, RAJENT İRAKUMAR, SR IDHAR, SAVIO, PRAKASH,
SRINATH (2012, p.20) a eliminação de desperdícios é um dos meios mais efetivos de se aumentar a lucratividade de
qualquer negócio o que sustenta ainda mais a escolha desta técnica. Entende-se por desperdício tudo aquilo que não
agregue valor ao produto. Dentre os principais tipos de desperdícios, pode-se destacar: a superprodução, os tempos de
espera (de pessoas e/ou equipamentos), o transporte excessivo de materiais, processos inadequados, erros que exijam
retificação, inventário desnecessário, deslocamento excessivo de pessoas.
A identificação desses problemas muitas vezes não é imediata ou intuitiva, sendo necessária uma avaliação
minuciosa da cadeia produtiva. A ferramenta utilizada para isto foi o Mapeamento de Fluxo de Valor (VSM – Value
Stream Mapping), introduzido por ROTHER & SHOOK (1999), que consiste essencialmente na obtenção das
condições do estado atual da empresa (semelhante a uma fotografia) e de outra correspondente à projeção do estado
futuro, contendo as melhorias desejadas.
A metodologia adotada durante o projeto foi referenciada em K.P. PARANITHARAN, M.S. BEGAM, S.S.
ABUTHAKEER, M.V. SUBHA (2011). Segue a seguir um fluxograma da implementação da Manufatura Enxuta:
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Figura 3 - Fluxograma adaptado de implementação da Manufatura Enxuta
2.1. Mapeamento de Fluxo de Valor
Fluxo de valor é toda ação necessária (que cria ou não valor) para transformar insumos e matéria-prima em
produtos ou serviços, considerando cada processo individualmente para se obter melhorias no todo. Segundo ROTHER
& SHOOK (1999), mapeamento do fluxo de valor é uma ferramenta que utiliza papel e lápis visando ajudar a enxergar
e entender o fluxo de material e de informação na medida em que o produto segue o fluxo de valor. Segundo suas
palavras “Siga a trilha da produção de um produto, desde o consumidor até o fornecedor, e cuidadosamente desenhe
uma representação visual de cada processo no fluxo de material e informação. Então, formule um conjunto de questões
chave e desenhe um mapa do "estado futuro" de como o valor deveria fluir”.
2.1.1. Planejamento das Ações Lean
Devido à complexidade da aplicação de todo o sistema Lean, foi definido um setor piloto para a sua implantação
inicial. A área automotiva foi escolhida por ser o departamento mais exigido em termos de qualidade e tempo, devido às
certificações e a demanda exigida. Neste setor são fabricados oito produtos, dos quais três foram selecionados como a
família de maior volume de produção, correspondente a 84% da produção total automotiva. Os critérios utilizados para
a definição da família de produtos foram os seguintes: similaridade do processo, volume de produção (demanda) e
características do lead time. Desta forma, foram selecionados os produtos B, F e M. Para simplificar o mix de produtos,
foi elaborada a matriz da Fig. 3 com os processamentos nas colunas, e os produtos nas linhas.
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Figura 4. Matriz para a definição da família de produtos.
Como se pode observar na Fig. 3, há uma variação acima de 30% entre os tempos de processamento dos produtos B
e M. Embora a literatura estudada recomende a utilização de valores abaixo de 30%, esse valor de 31%, foi considerado
adequado para a aplicação desta pesquisa.
Para ter-se um roteiro de trabalho e disciplina nas atividades, foi definido um cronograma com o nome de
“Cronograma de Atividades Lean Manufacturing”, conforme a Fig. 4. Todas as ações necessárias foram alocadas no
mesmo e para cada atividade foi definido um tempo de execução.

Figura 5. Cronograma de atividades Lean Manufacturing.
2.1.2. Levantamento de Dados
A grande motivação de uma empresa é o cliente e levando em consideração o pleno atendimento do mesmo, a
coleta dos dados se iniciou pelo final da cadeia produtiva. Para simplificar a quantidade de informações, a demanda
considerada foi somente a do produto B. Foi registrada a marca de 1212 peças por mês, resultando em 48 peças por dia
(Tab. 1) considerando mês com 25 dias úteis conforme descrito na Tab. 2. Este número representa 54% da produção da
família de produtos considerada, correspondendo, portanto ao produto de maior volume de produção. A expedição era
realizada em pallets com 12 peças cada um, sendo no máximo dez pallets por coleta realizada uma vez ao dia.
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Tabela 1. Tempos de processamento em segundos.

Na Tab. 1 encontram-se os valores de tempo de ciclo (T/C) para cada produto da família, que são os valores que
representam a taxa de produção, ou seja, de quanto em quanto tempo é produzida uma unidade de produto. Para cada
processo e produto foram retiradas cinco medidas das quais a maior e a menor foram eliminadas sendo depois retirada a
média das três restantes. Esta metodologia, muito utilizada na prática, foi possível devido à pequena variação dos
valores encontrados, obtendo-se assim uma boa aproximação dos tempos de ciclo.
Para obter o tempo disponível foram considerados 25 dias de trabalho para o mês de Agosto de 2011, 1 turno de
trabalho, 7 horas por turno. Foram subtraídas horas de limpeza e de reunião, totalizando 601200 segundos de tempo
disponível para a produção, conforme a Tab. 2.
Tabela 2. Tempo disponível.

Para o cálculo da disponibilidade dos equipamentos foram considerados dados obtidos do setor de manutenção da
empresa. Tendo como resultado os dados da Tab. 3.
Tabela 3. Disponibilidade das máquinas.

O fluxo de informações era completamente gerido pelo PCP, no qual o cliente realizava o pedido semanalmente
com base em uma previsão anual. O PCP programava todos os processos independentemente e fazia solicitações aos
fornecedores com base em uma previsão mensal. As entregas eram diárias.
Para a produção somavam-se 13 funcionários distribuídos entre o turno administrativo de nove horas diárias e o
primeiro turno e segundo turno de sete horas diárias cada. Dentro de cada turno existiam funcionários com as mais
variadas funções, sendo que a maioria sabia mais de uma função como montagem e colagem. Essa variação de
operadores trabalhando em turnos diferentes durante o mesmo horário impossibilitava a criação de um fluxo contínuo,
pois dessa forma os horários de entrada, saída, pausa e almoço eram diferentes. Assim, por exemplo, enquanto um
grupo almoçava e deixava suas atividades, outro grupo trabalhava seguindo o processo sem que a cadeia produtiva
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estivesse completa. Enquanto a montagem trabalhava, o processo de costura permanecia parado, portanto, era
necessário manter um estoque para continuar a produção.
Todos os estoques de matéria-prima, de produto acabado e em processo foram contabilizados. O estoque não
possuía um controle rígido constante, e sua manutenção era basicamente visual. E esporadicamente se realizavam
inventários. Por último foram avaliados dados dos fornecedores de espumas, tecidos e molas, que são os principais
insumos. As espumas e os tecidos eram entregues semanalmente seguindo uma previsão mensal de conhecimento do
fornecedor, enquanto os molejos PS (Pocket Standard), que são produzidos internamente na BS, eram entregues
mensalmente, seguindo também uma previsão mensal. A demanda de matéria-prima ou sua previsão era calculada pelo
PCP com base na previsão anual de pedidos do cliente.
2.1.3. Mapeamento do Fluxo de Valor do Estado Atual
De posse de todos os dados, desenhou-se o Mapa de Fluxo de Valor, que é apresentado na Fig. 5. Neste mapa
podem ser encontrados todos os processos e suas respectivas informações.
Avaliando a situação encontrada na Fig. 5, percebe-se um elevado número de estoques intermediários com grande
quantidade de itens cada um. Todos os processos são empurrados e programados pelo PCP. Foi observado, também, um
tempo de processamento de 6:20 horas (que é o tempo total para fazer uma cama (147+359+124+...+165=22.780
segundos), e um lead time de 49,8 dias (que é a soma dos estoques dividido por 48, que é a demanda diária, isto é, a
soma dos dias, onde, por exemplo, 6 dias é quociente de 288 peças por 48 peças/dia).4
2.1.4. Mapeamento do Fluxo de Valor do Estado Futuro
Utilizando os cinco princípios fundamentais do Lean Manufacturing (isto é, valor, fluxo de valor, fluxo contínuo,
sistema puxado, melhoria contínua), e realizando diversos Brainstorms, foi elaborado um novo fluxo de valor visando
um estado futuro ideal. Este mapa está representado na Fig. 6.
Da mesma forma que os dados foram coletados, o estado futuro foi planejado tendo o cliente como referência.
Prevendo um aumento na demanda foram consideradas 60 peças por dia. O número de peças por pallets e o número de
pallets por coleta, 12 e máximo 10, respectivamente, foi mantido seguindo a padronização do cliente e a capacidade
logística dos caminhões de entrega utilizados, respectivamente. A primeira mudança adotada foi a padronização de
turno entre os funcionários. Todos os funcionários do setor automotivo passaram a trabalhar no primeiro turno tendo
assim os mesmo horários de parada, possibilitando um fluxo contínuo.
A expedição passou a ser diária de segunda a sexta para reduzir os estoques de produto acabado. Para atender a
flutuações na demanda foi projetado um supermercado antes da expedição com um valor inicial de 180 peças, o que
corresponderia a três dias. Todo o controle da produção passou a ser feito através do sistema kanban por caixas, sendo
padronizado na colagem, na costura e na montagem um lote de 12 peças, o mesmo número correspondente à capacidade
dos pallets. Assim, ficou a cargo do PCP somente a reposição da matéria prima. Ou seja, toda a produção passou a ser
puxada por caixas que estivessem vazias. Essas caixas são de cores variadas para rápida identificação do produto tendo
como exemplo a caixa vermelha para produtos destinados ao retrabalho. Logo após o corte foi projetado um
supermercado com 60 peças de cada componente da cama. Sendo este também o valor do lote para Kanban. Visando
reduzir o estoque de molejos anterior ao processo de colagem foi alocado um supermercado com 60 peças sendo
fornecidas internamente pelo setor Pocket da empresa.
Objetivando reduzir os estoques de matéria prima foram propostas algumas alterações no relacionamento com os
fornecedores buscando construir uma cadeia enxuta como cita LIMA, ZAWISLAK (2003, p.58). Nestas propostas
constam acordos de entrega como multas em caso de atraso ou entrega fora da conformidade, assim como planos de
entrega com maior frequência.
Uma célula foi criada compreendendo as atividades de costura e montagem. Para isso foi necessário balancear as
atividades nelas contidas, para tornar os tempos de ciclo de cada etapa os mais próximos possíveis. Isso possibilitou a
redução significativa dos estoques intermediários, tornando o fluxo mais contínuo.
Algumas mudanças no layout tiveram que ser feitas, e para isso alguns conceitos da ferramenta 5S foram utilizados,
ou seja, para cada objeto e cada processo foi definido um lugar exato. As áreas de produção antes indefinidas foram
especificamente endereçadas e todo o layout foi pensado de modo a garantir um fluxo contínuo com o menor número de
interrupções ou cruzamentos possíveis. Foram especificadas áreas de circulação de materiais e de pessoas para evitar
problemas logísticos.

©

Associação Brasileira de Engenharia e Ciências Mecânicas 2013

7º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE FABRICAÇÃO 20 a 24 de Maio de 2013. Penedo, Itatiaia - RJ

Figura 6. Mapeamento do Fluxo de Valor do Estado Atual.
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Figura 7. Mapeamento do Fluxo de Valor do Estado Futuro.
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Figura 8. Layout antigo à esquerda e layout novo à direita.
Outras oportunidades encontradas no mapa atual foram evidenciadas através de splashs que, conforme exposto
anteriormente, representam melhorias chamadas de kaizens. Entre eles, estão melhorias nos processos como o de
colagem que possui um elevado tempo de manutenção e cura, assim como o processo de corte, que ocupa um grande
espaço dentro do layout da fábrica.
Para avaliar os gargalos da produção foram construídos alguns gráficos de tempo de ciclo, conforme indica a Fig. 7,
ou seja, o tempo necessário para produzir uma peça. Buscou-se balancear a célula de forma que todos os processos nela
contidos levassem um tempo inferior ao tempo Takt calculado, que é o quociente entre o tempo de trabalho disponível
ou tempo produtivo e a demanda – conforme a Eq. (1), garantindo assim um fluxo contínuo. Tendo em vista os gráficos
mostrados na Fig. 7, foi criado mais um turno para o processo de colagem e três máquinas foram alocadas na célula.
(1)

Figura 9. Gráficos do Balanceamento da Célula de Manufatura Automotiva, Comparação Antes e Depois.
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A análise dos gráficos evidenciou a prioridade das ações do grupo Lean, ou seja, trazer todos os tempos de ciclo
para baixo do Takt Time. Os processos mais críticos encontrados foram a costura e a colagem. Na primeira, o maior
entrave foi a falta de padrão entre os funcionários. Enquanto uns apresentavam uma excelente produtividade, outros se
encontravam em processo de aprendizagem ou paravam em suas próprias limitações. Consequentemente, foi necessária
uma revisão dos planos de treinamento e da matriz de versatilidades contendo dados sobre as habilidades de todos os
funcionários.
No caso da colagem o contratempo era a manutenção. Problemas com a bomba eram frequentes e o tempo de
reparo incerto. Para resolver essa situação a bomba foi estudada exaustivamente, e uma “lição ponto a ponto” (LPP) foi
criada para a mesma. Esta LPP lista sequencialmente as ações que devem ser tomadas para a solução de um problema.
2.1.5. A3 Estratégico
Para aumentar a visibilidade dos objetivos da empresa por meio das melhorias, além de possibilitar uma avaliação
das mesmas, a ferramenta A3 Estratégico foi adotada. Ela consiste de uma folha no formato A3 contendo os seguintes
tópicos: objetivo do negócio, estado atual, estado futuro, plano de ação para atingir as metas e indicadores como forma
de controle, conforme a Fig. 8. ,
O indicador utilizado neste trabalho foi o OEE (Eficiência Global do Equipamento). Esta ferramenta foi escolhida
como instrumento de medição das melhorias alcançadas pelo Lean Manufacturing, pois ela leva em consideração as sete
grandes perdas através do produto dos valores de disponibilidade, produtividade e qualidade dos equipamentos.
• Disponibilidade: este índice representa grau de utilização do equipamento e é calculado através do
quociente do tempo real de produção pelo tempo disponível para produção;
• Produtividade: este índice indica a velocidade em que a máquina está rodando se comparada com sua
capacidade total, ele é calculado através do quociente das peças produzidas pela quantidade de peças que
seriam produzidas caso fosse utilizada a carga máxima do equipamento;
• Qualidade: este índice mede a eficácia do processo, ele é calculado através do quociente das peças boas
pelo total de peças produzidas (peças boas mais peças não conformes).
3. Conclusões
Após a implantação das melhorias citadas, em um determinado período correu-se o risco de não atendimento ao
cliente devido a instabilidades no processo de colagem. Por essa razão o fluxo contínuo teve de ser abandonado. Após
este fato, ações de melhorias estão sendo realizadas para a estabilização da colagem. Superada esta dificuldade, esperase retomar o fluxo contínuo e reduzir novamente os estoques.
Dificuldades foram encontradas durante a conscientização das pessoas envolvidas, pois há uma tendência de inércia
das ações, ou seja, é difícil convencer a mudança de algo que já está estabelecido há algum tempo. Porém, esta é uma
etapa fundamental para que as pessoas compreendam que as mudanças previstas vêm para melhorar a situação anterior.
É importante que ocorra a cooperação de todos rumo a um mesmo ideal comum. Ao mesmo tempo, não se deve
menosprezar ideias vindas de níveis mais baixos, pois são essas pessoas que estarão em contato direto com as alterações
previstas e possuem o conhecimento prático dos processos.
Outro problema encontrado foi no balanceamento da célula de manufatura entre a costura e a montagem, as
pequenas variações deixadas entre os tempos de ciclo já foram suficientes para deixar a estação de montagem ociosa.
Para solucionar essa questão, fica indicado como uma oportunidade de melhoria a aplicação do trabalho padronizado,
com um estudo rigoroso dos métodos e tempos.
Por fim, com a análise direta do indicador utilizado no projeto, pode-se observar nos três primeiros meses a
instabilidade dos processos refletida nos valores do OEE. A partir de Julho, porém algumas ações do Lean
Manufacturing passam a surtir efeito levando o indicador ao máximo registrado de 75% em Setembro. Entretanto, com
o início do mês de outubro cinco funcionários experientes abandonaram suas atividades sendo, portanto, necessário o
treinamento de um novo grupo. Este fato acabou causando o desbalanceamento da célula de manufatura pelo alto e
instável tempo de ciclo naturalmente apresentado por funcionários em treinamento. Aliado a esses fatores, a queda da
demanda automotiva reduziu ainda mais o indicador nos últimos meses do ano.
Apesar das adversidades, obteve-se uma redução do lead time de 49,8 para 24 dias. Com a utilização da célula de
manufatura entre a costura e a montagem foi possível a redução de 68% do tempo de processamento.
Várias lições foram aprendidas durante o projeto piloto apresentado, dentre as quais pode-se destacar a necessidade
da estabilidade básica dos processos antes da aplicação da manufatura enxuta, portanto, trabalhos futuros podem
desenvolver o TPM (Manutenção Produtiva Total) como forma de auxiliar na estabilização da produção ou até mesmo,
em casos extremos, desenvolver uma avaliação da alteração de processos complexos por outros mais simples.
Mesmo com o entendimento e a percepção da importância dos princípios Lean, a ausência de um modelo prático
de referência torna o processo de implementação algo complicado. É importante ter em mente que cada organização
tem suas particularidades que podem justificar alguma customização de decisões o que torna cada projeto algo
particular. (WOMACK; JONES, 1998).
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Figura 10. A3 Estratégico.
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Figura 11. Indicador OEE durante o ano de 2011.
Pode-se perceber que, para que seja realmente efetivo é importante que o Lean Manufacturing não se limite apenas
a uma ação, mas ao conjunto de várias ações que busquem a melhoria contínua. Portanto, a tarefa de acompanhamento é
fundamental para o sucesso desta prática.
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Abstract. The increase in competition brings the need for an increase in competitiveness. Changes have become
inevitable in order to promote continuous improvement of manufacturing processes to gain advantages in the market.
Thus, a good alternative is the implementation of Lean Manufacturing. The application of lean production include a
series of practices, techniques and tools towards the elimination of waste of the production system. The identification
of these problems is often not immediate or intuitive, and requires a thorough assessment of the production chain. This
paper describes a project developed with the objective of implementing Lean Manufacturing in a factory of spring units
for mattresses by applying tools such as Value Stream Mapping. Being a sector not yet addressed in publications about
Lean Manufacturing, because its specific nature, this project is an academic contribution which can be used as a
referential for furniture industry. Among the results, it is pointed out the reduction of lead time in approximately 50%.
Keywords: lean manufacturing, value stream mapping, takt time, A3 strategy deployment, production of unit springs
for mattresses.
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